
N I E U W S B R I E F

40 E JAARGANG, NAJAAR 2021

VERENIGING VRIENDEN
VAN HET BEATRIXPARK 

Indien onbestelbaar retour afzender:  Vereniging Vrienden van het Beatrixpark  Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam



INHOUD

DE LANEN IN

ELODIE LUINGE

NIEUWSBRIEF: 40e JAARGANG, NAJAAR 2021VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK2

LAATSTE NIEUWS

DE PADEN OP,

De in de Nieuwsbrief vertolkte meningen verwoorden de meningen of ervaringen van de schrijvers. Men kan er niet van uitgaan dat dit ook de gevoelens zijn van het bestuur van de 
Vereniging, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

REDACTIE NIEUWSBRIEF  Mw. M.J.K. Louisse | Mw. E.E. Luinge | Mw. L. Lesterhuis

VORMGEVING  Mw. J.M. Overberg  |  www.julieoverberg.com

FOTO’S  O.D. Overberg | Mw. N. de Braak | Mw. L. Lesterhuis | Mw. J.Brillenburg Wurth | Mw. E.Luinge | Stibbe

DRUK  Palteam Duivendrecht

2  LAATSTE NIEUWS

3  VAN DE VOORZITTER

5  ZUIDAS

7  VAN DE PENNINGMEESTER

8  UIT DE ARTSENIJHOF

10  LAVENDEL IN DE ARTSENIJHOF

12  VRIJWILLIGERS 

13  OPGERUIMD STAAT NETJES 

14  IVN RONDLEIDINGEN

15  LUISTERWANDELING

17  HET PODIUM

18  AFSCHEID

21  BRUGGEN EN BETON

22  OMMETJE ZUIDAS

24  WBTR

25  SPUITENDE FONTEINEN

26  VERVANGINGSPLAN BOMEN

27  PLATTEGROND BEATRIXPARK

28  VRIEND WORDEN

I N  D E Z E  N I E U WS B R I E F  S LU I T E N 
W E  M O O I  A A N  O P  H E T  F E I T  DAT 
W A N D E L E N  H E L E M A A L  I N  I S ! 

Dus trek de stevige schoenen 
aan en ga er op uit, er is zo 
veel te zien en te horen in het 

park en daaromheen:

Luisterwandeling.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt 
u de luisterwandeling. Lees er meer 
over op pagina 15. U gaat het hele 
Beatrixpark anders ervaren. 

Ommetje Groen. 
Breidt uw wandelgebied uit tot de 
Zuidas, en loop een deel of de hele 
Groene Zuidas-wandeling. U leert er 
ook wat van. Lees er meer over op 
pagina 22.

Amstelpark.
Maak eens een lange lus en bezoek 

ons zusterpark. Je bent er zo, bij 
het RAI-station de weg schuin 
oversteken. Op de site https://www.
amstelpark.info is veel informatie 
te vinden. Komende tijd staat het 
Amstelpark extra in het zonnetje 
vanwege het 50-jarige jubileum. 
Daar pikken wij – met een deel 
Floriadepark- ook een graantje van 
mee. 

Begraafplaats Buitenveldert. 
Of loop de andere kant op, de Prinses 
Irenestraat uit, de Fred Roeskestraat 
in, en aan uw linkerhand ligt een 
prachtig onderhouden begraafplaats. 
Let eens op alle bomen! Net als het 
Beatrixpark is dit een verrassend 
stukje groene rust tussen de drukte 
van de A10 en de Zuidas.
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VOORZITTER

VAN DE 
VOORZITTER

MARLEEN MUNNIKSMA

De presentatie over 
de Conservatorium 

plannen voor 
Convict en Kapel 

werden goed 
ontvangen.

Corona heeft wel 
aangetoond dat 
met name jonge 
mensen plekken 

gingen zoeken in de 
openbare ruimte

A LV :  W E  W A R E N  E R G  B L I J  M E T  D E 
G R OT E  O P KO M ST. 

Na vele maanden digitaal 
vergaderen en veel bellen 
en appen was het heerlijk 

voor alle bestuursleden om een 
Ledenvergadering te houden, 
gezeten aan een echte tafel. We 
waren erg blij met de grote opkomst. 
En al was de ALV in een grote ruimte 
en moesten alle aanwezigen afstand 
houden, toch bleek al snel dat 
iedereen het heel prettig vond om op 
deze manier bij elkaar te komen. 

De presentatie over de 
Conservatorium plannen voor 
Convict en Kapel werden goed 
ontvangen. Wij denken dat dit een 
mooie toevoeging kan betekenen 

voor het park en verwachten niet dat 
direct omwonenden heel veel hinder 
zullen ondervinden. Integendeel, het 
zal waarschijnlijk heel vaak mogelijk 
zijn om concerten van jonge mensen 
in opleiding in de mooie zaal bij 

te wonen. En natuurlijk zullen 
conservatorium-studenten in pauzes 
of na de lessen bij mooi weer in 
het park blijven hangen, maar ook 
daar verwachten wij weinig echte 
overlast.

Corona heeft wel aangetoond dat met 
name jonge mensen plekken gingen 
zoeken in de openbare ruimte, dus 
veelal parken, om bijeen te komen, 
juist omdat de scholen gesloten, de 
terrassen en horecagelegenheden 
niet open waren. Vooral bij mooi 
weer liep dit soms de spuigaten uit 
en bleek dat er onmogelijk goed 
gehandhaafd kon worden.  

De tweede presentatie op de ALV 
ging over een geheimzinnig, 
spannend en reflecterend project: 
de luisterwandeling/ervaring in het 
Beatrixpark. U mag zelf gaan ervaren 
wat de makers hiermee bedoeld 
hebben, want het instructieboekje 

BESTUUR 

VERENIGING VRIENDEN 
VAN HET BEATRIXPARK

VOORZITTER

Mw. H.Th.C. Munniksma

SECRETARIS EN REDACTIE

Mw. M.J.K. Louisse
 

PENNINGMEESTER

Mw. T. den Blaauwen

WEBSITEBEHEER EN REDACTIE
Mw. E.E. Luinge 

JURIDISCHE ZAKEN

Mr. A.A.M. Hesseling 

COMMUNICATIE EN PROJECTEN

Mw. A.M. Raukema 

LID

Mw. N. de Braak

ERELID

Mw. B. van Helden-Pathuis

SECRETARIAAT VERENIGING

W. Pijperstraat 35,
1077 XL Amsterdam 

WEBSITE EN MAILADRES

www.vriendenbeatrixpark.nl
mail@vriendenbeatrixpark.nl

BANKGIRO (IBAN)

NL17 INGB 0004 2952 62

BESTUUR 



NIEUWSBRIEF: 40e JAARGANG, NAJAAR 2021VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK4

VOORZITTER

zenden wij u toe met deze 
nieuwsbrief. Leuk om te doen, 
alleen of met anderen en zo vaak u 
maar wilt of kunt. Gewoon het park 
bezoeken op een heel andere manier 
dan u tot nu toe misschien deed. Een 
cadeautje voor al onze leden, omdat 
de vereniging in december van dit 
jaar 40 jaar bestaat. 

Tijdens de ALV namen we afscheid 
van Barbara van Helden, die 
jarenlang op uitstekende wijze 
de penningen van de vereniging 
beheerde. Hoe dat ging leest u 
elders in deze nieuwsbrief.  Sinds 
14 september jl. woont Jantien 
Brillenburg Wurth als aspirant-
bestuurslid ieder bestuursoverleg 
bij, zij gaf tijdens de ALV aan 
dat zij wel een rol binnen het 
bestuur ambieerde.  We hopen 
dat het haar en ons goed bevalt. 
De conceptnotulen van deze 
bijeenkomst zijn te vinden op onze 
site. 

Als u vaak in het park bent 
geweest in de afgelopen tijd heeft 
u ze ongetwijfeld aan het werk 
gezien: minstens tweemaal per 
week een ploeg vrijwilligers 
in de Artsenijhof, maar ook 

Als u vaak in het 
park bent geweest 

in de afgelopen 
tijd heeft u ze 

ongetwijfeld aan het 
werk gezien

De brug werd opeens 
toch gerepareerd en 

is nu weer open

vrijwilligers die meermalen per 
week de Japanse duizendknoop of 
brandnetels uitrukten en een ploegje 
buurtbewoners dat regelmatig met 
grijpers en vuilniszakken rondliep 
om afval te verwijderen. Los 
daarvan heeft ook de gemeente/
het stadsdeel er bijna alles aan 
gedaan om het park aantrekkelijk te 
maken. Fonteinen gingen eindelijk 
weer spuiten.  Nicole Nuijens van 
kiosk Bea deed er heel veel aan om 
vaak open te zijn, de toiletten te 
reinigen en de omgeving van het 
kinderbadje/speeltuin schoon te 
houden. Hulde voor al deze harde 
werkers.  En voor de vrijwilligers 
van het IVN die maandelijks – mits 
de Covid 19 spelregels het toelieten 
– interessante rondleidingen door 
het park hielden en weer zullen gaan 
houden.

De brug over de Beethovenvijver, 
die heel lang om veiligheidsredenen 
tot groot verdriet en onbegrip van 
omwonenden werd afgesloten, werd 
opeens toch gerepareerd en is nu 
weer open, alleen voor voetgangers, 
dat dan wel. Plan is om in het eerste 
kwartaal van 2022 deze brug te 
vervangen. Wij wachten af, want veel 
meer kunnen wij hieraan niet doen.

Wat we wel gedaan hebben en 
zullen blijven doen als bestuur van 
vrijwilligers is contact zoeken en 
onderhouden met de gemeente en 
anderen om het park en de directe 
omgeving zo aantrekkelijk mogelijk 
te houden, ook al zijn we niet de 
eigenaar, maar slechts de (be)hoeder 
van het groen.  

Fijne dagen toegewenst, maar vooral 
ook mooie (luister?!) momenten in 
het Beatrixpark.
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D E  ST E I G E RS  Z I J N  E I G E N L I J K  O O K  T I J D E N S  CO R O N A 
N O O I T  H E L E M A A L  W E G G E W E E ST,  M A A R  N U  L I J K E N  Z E 
W E E R  I N  A A N TA L  TO E  T E  N E M E N

ZUIDAS:

MARLEEN MUNNIKSMA

ZUIDAS

De steigers zijn eigenlijk ook tijdens Corona nooit 
helemaal weggeweest, maar nu lijken ze weer in 
aantal toe te nemen. En was het enkele maanden 

geleden overal nog erg stil, nu komen heel veel mensen 
weer regelmatig naar kantoor, op de fiets, met het ov of 
met de auto. De drukte is terug en daarmee ook de druk 
op de omgeving. 

De nieuwe Rechtbank is in gebruik genomen, ook het 
grote plein met het megagrote beeld is volop in gebruik 
en zeer geliefd bij skaters. Het oude gebouw wordt een 
museum – particulier initiatief, maar volop gesteund 
door de gemeente. Een schetsontwerp (al dan niet 
definitief) liet een ufo-achtige constructie zien op het dak 
waar dan horeca in komt. Spectaculair om naar te kijken, 
spectaculair om vanaf die plek rond te kijken over Zuidas 
en de stad en om binnen te gluren bij de bewoners van de 

WERK IN UITVOERING EN 
VEEL PLANNEN

Prinses Irenebuurt, die op dat laatste natuurlijk bepaald 
niet zitten te wachten. En die meteen de vraag gesteld 
hebben of het parkeren en fietsparkeren goed is geregeld 
want het is in de buurt al druk genoeg.

Er was eind oktober een open dag – in de stromende 
regen kwamen toch heel wat Zuidas-nieuwsgierigen een 
kijkje nemen. Met name het hotel nhow was zeer in trek, 
ooit gepland op de plaats waar nu nog steeds Strandzuid 
zit, maar gelukkig toch gebouwd op een veel betere plek 
vlakbij uitvalswegen en station. Opening werd vanwege 
Corona uitgesteld, maar het hotel fungeerde prima 
als stageplek voor studenten van horeca-opleidingen.  
En inmiddels is bioscoop Rialto neergestreken op het 
VU-terrein, evenals theater Griffioen. De terrassen 
van de dure huurappartementen in the Valley aan de 
Beethovenstraat krijgen een zeer groene uitstraling 

De nieuwe Rechtbank 
is in gebruik genomen, 
ook het grote plein 
met het megagrote 
beeld is volop in 
gebruik en zeer geliefd 
bij skaters.
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dankzij de prachtige ontwerpen 
van Piet Oudolf. De voetballers en 
bezoekers van AFC hebben een 
schitterend nieuw clubhuis/sociëteit.

Zuidas doet er alles aan om iedereen 
goed te informeren, hun website 
staat vol plannen en verhalen van 
bezoekers en bewoners, Pakhuis 
de Zwijger wijdde er twee avonden 
aan (Zuidas van Morgen, Gespot 
op de Zuidas). Vergevorderde en 
definitieve plannen voor OBA NEXT, 
bibliotheek/clubhuis, Stepstone, 
appartementen voor starters in het 
kenniskwartier bij de VU, De Puls, 
EDGE Stadium in het voormalige 
hoofdkantoor van Loyens&Loeff, 
nieuw hoofdkantoor voor Arcadis 
en Paribas, en woningen in Verdi 
(buurt IJsbaanpad), en het gaat maar 
door. Bij de omgevingsdienst maken 
ze overuren om alle bouwplannen 
en wijzigingen te bekijken. Er 
zijn allerlei overlegvormen met 
bewoners en belanghebbenden, 
naast voorlichtingsbijeenkomsten, 
maar toch lijkt het of de meeste 
plannen al onomkeerbaar zijn en in 
beton gegoten.  Of sommige plannen 
zijn nog zo conceptueel en weinig 
concreet, dat er nauwelijks inspraak 
over mogelijk is. 
De RAI leek ten dode opgeschreven, 

er werden noodgedwongen veel 
medewerkers ontslagen, en de hallen 
dienden eigenlijk louter nog als 
testlocatie of om half Amsterdam 
te laten vaccineren. Maar de RAI 
veert weer op: congressen en 
beurzen worden gepland, er is een 
nieuwe uitbater van The Roast  etc. 
Verrassingen zijn er ook volop: 
woningbouw op het binnenterrein 
van de RAI – nu nog een parkeerplek 
voor mensen die Covid 19 prik of test 
nodig hebben – en in 2022 toch een 
steigerterras in de havenkom tussen 
RAI en park. 

En natuurlijk is daar nog steeds de 
ontwikkeling (uitvoeringsbesluit 
2007 !!) van hoge woningbouw 
(ontwikkelaar Breevast) op kavel 6 
en 7 in Beethoven 2 (achter Akzo 
Nobel) en kavel 2 , langs de Prinses 
Irenestraat vlak voor de brug. 
Middelhoge woontorens, nu nog 
niet bekend wie die gaan bouwen. 
De plannen van het Conservatorium 
zijn bekend, met uitzondering van de 
exploitant van de horecavoorziening 
onder in de Kapel. Gelukkig is 
een goede manier bedacht om 
het bouwverkeer te leiden via een 
tijdelijke bouwweg voor kavel 6 en 
7 die vanaf de Christian Neefestraat 
doorloopt richting kapel/convict. 

Daardoor zal het zware bouwverkeer 
weinig overlast geven voor bewoners 
van de Princesseflat, fietsers/
voetgangers op de Prinses Irenestraat 
of bezoekers van het park. 

Maar het monumentale deel van het 
Beatrixpark houdt stand en zal bijna 
onveranderd blijven, wel zullen in 
zuidelijke, oostelijke en westelijke 
richting steeds meer gebouwen 
aan de horizon verschijnen. U 
kunt u daaraan ergeren, u erover 
verwonderen, ze bewonderen, of... 
er gaan wonen, werken, lunchen of 
dineren. Aan u de keus. Een groene 
wandeling van 10 km door Zuidas 
is ook mogelijk. (Zie elders in deze 
nieuwsbrief)

En dan moet die A10 ook nog 
onder de grond, en het station 
Zuid worden vergroot. Treinsporen 
bijgebouwd, kabels en leidingen 
erbij of omgelegd, fietsroutes erbij 
gemaakt, viaducten afgebroken of 
juist fietstunneltjes erbij gemaakt 
etc.etc.  Wilt u alles volgen? Kijk 
dan op www.zuidas.nl of lees 
wekelijks de gratis nieuwsbrief van 
bewonersplatform Zuidas (www.
bewonersplatformzuidas.nl).
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PENNINGMEESTER

VAN DE

TANNEKE DEN BLAAUWEN

PENNINGMEESTER

Wie heeft er wel of niet betaald?
In het voorjaar van dit jaar ontvingen 
alle vrienden het verzoek de jaarlijkse 

contributie over te maken. In het najaar stuurden we een 
herinneringsbrief aan alle mensen die nog niet betaald 
hadden en bij de oproep voor de ALV voegden we ook een 
herinnering toe. Het resultaat was 757 betalende leden. 
We vroegen ons af wat er aan de hand was met de 286 
vaak al twee jaar lang niet betalende leden, die wel onze 
nieuwsbrieven ontvingen. We zijn gaan bellen, e-mailen, 
en bij diegene waar we deze informatie niet hadden, 
zijn we langs gegaan. Het bleek dat een aantal vrienden 
verhuisd was zonder dit te melden, deze leden zijn uit 
het bestand gehaald. Een aantal anderen hadden geen 
belangstelling meer voor het park en een deel was op alle 
manieren onbereikbaar.  

Uiteindelijk is besloten alle 
mensen die twee jaar niet 

betaald hebben uit ons bestand 
te verwijderen

Wilt u bij het betalen 
ASTUBLIEFT uw LIDNUMMER 

vermelden? 
Opschoonactie
Uiteindelijk is besloten alle mensen die twee jaar niet 
betaald hebben uit ons bestand te verwijderen, zodat 
we een iets realistischer beeld hebben van de actieve 
vrienden en we geen geld verspillen aan het drukken 
en sturen van nieuwsbrieven aan niet bestaande leden. 
Omdat de vrienden slechts 5 euro per jaar hoeven te 
betalen, hopen we dat geld niet het probleem kan zijn 
voor  het voortzetten van het lidmaatschap. Daarom is 
besloten voortaan alle vrienden die twee jaar niet betaald 
hebben te archiveren en hen geen informatie meer te 

sturen. Ze kunnen zich natuurlijk te allen tijde opnieuw 
aanmelden. Het gevolg van deze opschoonactie is dat 
we nu 921 vrienden in het bestand hebben. Van deze 
921 vrienden hebben 174 dit jaar nog niet betaald.  Deze 
leden zullen eind 2022 uit het bestand gehaald worden 
indien ze dan nog niet betaald hebben. Wij hopen 
natuurlijk dat deze vrienden ware vrienden blijken te zijn 
die alsnog betalen.

Extra uitgaven
Zoals al in de vorige nieuwsbrief gemeld, hebben we 
T-shirts laten bedrukken voor de vrijwilligers van 
de Japanse duizendknoopbrigade en de Artsenijhof. 
Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat de 
vrijwilligers met toestemming aan het werk zijn in het 
park. Omdat de duizendknoopbestrijders van maart tot 
november aan het werk zijn in het hele park, is alleen het 
T-shirt een beetje koud. Voor hen hebben we ook Fleeces 
gekocht en laten bedrukken.

Wilt u bij het betalen ASTUBLIEFT uw LIDNUMMER 
vermelden? Dat staat boven uw naam op het adresetiket 
van de nieuwsbrief. Indien het lidnummer niet lukt is het 
adres ook behulpzaam. U zult het niet geloven maar we 
hebben meerde achternamen in ons bestand die gedeeld 
worden door vrienden. Soms is het een hele zoektocht 
om te achterhalen welke vriend de betalende persoon is.

Bij voorbaat heel veel dank.
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UIT DE 
ARTSENIJHOF

MIRJAM LOUISSE

H E T  I S  N O G  ST E E D S  B E H O O R L I J K 
F R UST R E R E N D  DAT  W E  VA N W E G E  CO R O N A 
I N  2 0 2 0  N I E T  H E T  2 0 - J A R I G  J U B I L E U M 
VA N  H E T  V R I J W I L L I G E RS W E R K  I N  D E 
A RTS E N I J H O F  H E B B E N  KU N N E N  V I E R E N . 

Maar…. een feestje 
kan ook altijd later 

nog wel gevierd 
worden. Daar gaan 

we hoe dan ook 
plannen voor maken 

want dat hebben 
de vrijwilligers wel 

verdiend. 

Ook de komende tijd blijft 
onzeker, het najaarsoverleg 
met alle vrijwilligers hebben 

we ook weer moeten afblazen. Wij 
zouden 17 november weer eens na 
anderhalf jaar met de hele groep 
napraten over het wel en wee van 
het werk en dan komt er weer 
een gedeeltelijke lockdown op 13 
november! Maar…. een feestje kan 
ook altijd later nog wel gevierd 
worden. Daar gaan we hoe dan 
ook plannen voor maken want dat 
hebben de vrijwilligers wel verdiend. 
Het onderhoud van de bijzondere 
medicinale kruidentuin uit 1972 is 
voor de Vereniging Vrienden van 
het Beatrixpark een kernwaarde 

geworden die door heel veel mensen 
wordt gewaardeerd. 

Floriade 
Dat feestje krijgt waarschijnlijk 
nog wel een extra lading omdat 
in 2022 de Artsenijhof zelf 50 
jaar bestaat. Ze is ontworpen 
voor de Tuinbouwtentoonstelling 
De Floriade1972 en was dus een 
toevoeging aan het bestaande park. 
Het Amstelpark is daarvoor geheel 
nieuw ontworpen en heeft dus ook 
een totaal andere uitstraling dan 
het Beatrixpark. Bezoekers van 
de tentoonstelling konden via een 
loopbrug over de Europaboulevard 
van het ene park naar het andere 
lopen. Volgens de geruchten gaat het 
stadsdeel zeker aandacht besteden 
aan dat jubileum voor beide parken. 
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Het werk in de Hof 
is inmiddels door al 
de jaren behoorlijk 

gestructureerd 
en voor iedereen 

duidelijk, ook voor 
nieuwkomers.

Op de website van 
de vereniging zullen 

we aankondigen 
wanneer we weer 

nieuwe vrijwilligers 
kunnen gebruiken.

ARTSENIJHOF

Wij wachten af maar we gaan hoe 
dan ook ons eigen jubileum vieren 
met de vrijwilligers.

Georganiseerd 
Het werk in de Hof is inmiddels door 
al de jaren behoorlijk gestructureerd 
en voor iedereen duidelijk, ook voor 
nieuwkomers. De werklijsten voor 
de twee groepen worden consequent 
bijgehouden en doorgesproken en 
vormen een mooi houvast. Voor de 
dinsdag- en de woensdagavondploeg 

zijn er eigen coördinatoren 
voor het werk. Daarnaast zijn er 
verschillende werkgroepen, zoals 
een voor nieuwe aanplant regelen 
en kwekers bezoeken, en een 
werkgroep grondverbetering en 
composteren. En zoals ook elders in 
de maatschappij als het over tuin/
groenbeheer gaat, wordt er volop 
gediscussieerd. Bemesten? Welke 
mest? Welke compost? Wat kunnen 
we zelf composteren, etc. Maar 
belangrijk blijft dat uitgegaan moet 
worden van de oorspronkelijke 
opzet van de Hof en dat wij als 
vereniging niet de eigenaar zijn van 
de Hof, noch van het park, dat is de 
gemeente Amsterdam. 

Winterstop
Ook komende winter wordt er 
gewoon doorgewerkt, de groep is 
dan wel veel kleiner. Winterstop 
is van 14 december tot 18 januari. 
De laatste dinsdag in dit jaar wordt 

besteed aan onderhoud van het 
gereedschap. Momenteel staan 
er ca. 40 vrijwilligers op de lijst, 
Corona heeft gezorgd voor meer 
aanmeldingen, er is tijdelijk een stop 
ingesteld.

Op de website van de vereniging 
zullen we aankondigen wanneer we 
weer nieuwe vrijwilligers kunnen 
gebruiken.
www.vriendenbeatrixpark.nl
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L AV E N D E L

De etherische olie 
van lavendel werd 
bij de Egyptenaren 

gebruikt bij het 
balsemen vanwege 

de antiseptische 
en conserverende 
eigenschappen. 

EEN KRUID
UIT DE ARTSENIJHOF
MARION VERWAAL

ARTSENIJHOF | ROZEMARIJN

Op één van de zonnigste 
plekjes in de Artsenijhof in 
vak 25 van het zuidvak staat 

lavendel, lavendula, een plant die in 
vrijwel iedere kruidentuin voorkomt. 

Het is een mediterrane, vaste, 
groenblijvende plant uit een 
geslacht van halfheesters uit de 
lipbloemenfamilie, die van juni tot 
september bloeit. De naam lavendula 
komt waarschijnlijk van lavare dat in 
het latijn wassen betekent.

Lavendula angustifolia, die we 
in de Artsenijhof hebben, heeft 
grijsgroene smalle, langwerpige 
blaadjes (angustifolia) en is vooral 
bekend om de violetkleurige, 
geurende bloemetjes.  

Lavendel is een plant waarvan 
het gebruik al in de verre oudheid 
bekend is. De etherische olie van 
lavendel werd bij de Egyptenaren 
gebruikt bij het balsemen vanwege 

de antiseptische en conserverende 
eigenschappen. Ook werd in het 
graf van Toetanchamon lavendel 
aangetroffen. De Grieken zetten de 
olie in bij verwondingen en infectie. 
Bij de Romeinen werd lavendel 
gebruikt bij het wassen en voor 
luchtzuivering en de olie ook voor 
parfum.

Hildegard von Bingen (12e eeuw) 
heeft het gebruik van lavendel o.a. in 

een elixer bij hoest en als anti-luizen 
middel beschreven en in de vroege 
West-Europese kruidenboeken werd 
lavendel met name vermeld vanwege 
de geneeskrachtige eigenschappen 
bij wonden. In de 19e eeuw tijdens 
de Krimoorlog en tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de etherische olie 
ook ingezet vanwege de antiseptische 
en helende werking bij de 
behandeling van wonden. Nog steeds 
is lavendelolie een uitstekend eerste-
hulpmiddel bij kleine verwondingen 
en brandwonden. Het kan in 
tegenstelling tot de meeste andere 
etherische oliën onverdund op de 
huid gebracht worden. In ons Groene 
Boekje wordt lavendel vermeld als 
werkzaam bij nervositeit en bij slaap- 
en maagdarmklachten.

Naast de medicinale eigenschappen 
is lavendel vooral bekend als 
grondstof voor de parfumindustrie. 
In de Provence in de 19e eeuw 
wordt lavendel voornamelijk als 



NIEUWSBRIEF: 40e JAARGANG, NAJAAR 2021VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 11

LAVENDEL

Naast de medicinale 
eigenschappen is 
lavendel vooral 

bekend als 
grondstof voor de 
parfumindustrie.  

bijverdienste door boeren gekweekt. 
In de jaren 20 van de vorige eeuw 
gaan destilleerderijen met hun ketels 
op een wagen langs de boeren om 
de lavendel direct van het land te 
kunnen destilleren. Vlak nadat de 
eerste bloemetjes zijn uitgekomen 
worden de lavendeltakken met een 
sikkel geoogst en gebundeld. Het 
tijdstip is essentieel voor de kwaliteit 
van het product, omdat op het 
moment van oogsten de werkzame 
inhoudsstoffen die de plant en 
het zaad  tegen ziekteverwekkers 
beschermen maximaal moeten zijn.
 
In de destillatieketel wordt er van 
onderaf stoom door de gebundelde 
lavendel geperst en naar de ernaast 
staande ketel geleid om af te 
koelen. De etherische of essentiële 
olie blijft op het afgekoelde vocht 
drijven en kan afgetapt worden. Het 
overblijvende vocht, het hydrolaat, 
kan eveneens gebruikt worden voor 

cosmetische of geneeskrachtige 
doeleinden.

De destillatie gaat tegenwoordig 
in feite op dezelfde manier, maar 
grootschaliger. De lavendel wordt 
bij de oogst gebundeld en naar de 
destilleerderij gebracht. Sinds enkele 
jaren wordt op een aantal plekken 
ook een nieuwe destillatietechniek 
gebruikt met behulp van CO2.

Op een klein deel, slechts 2500 
hectare, van de lavendelvelden 
in de Provence staat de specifiek 
Franse echte lavendel, de lavendula 
angustifolia of officinalis. Deze velden 
bevinden zich op 800 tot 2000 meter 
hoogte en iedere plant onderscheidt 
zich van de ander door genetische 
verschillen. Deze lavendel wordt 
"de lavandes fines de population" 
genoemd en heeft een rendement 
van 15 kilo per hectare. (Voor 1 liter 
olie zijn ongeveer 200 kilo bloemen 
nodig.) Deze lavendelolie heeft de 
meeste werkzame stoffen en de 

Iedere plant 
onderscheidt 

zich van de ander 
door genetische 

verschillen.

fijnste en meest complexe geur. Deze 
olie is zeer kostbaar.
Door de toenemende vraag naar 
lavendelgeur in de 20e eeuw voor 
cosmetica en wasmiddelen was 
een goedkopere productiewijze 
van etherische olie nodig. Deze is 
aanvankelijk gevonden in het telen 
van lavandin (lavendula x hybride), 
een op natuurlijke wijze ontstane 
kruising tussen echte lavendel en 
spijklavendel (lavendula latifolia). 
Het is een steriele soort, dat wil 
zeggen dat de plant geen vruchtbaar 
zaad voortbrengt en alleen door 
klonen, ofwel stekken vermeerderd 
kan worden. Bij de oogst worden de 
takjes met bloemen direct samen 
verhakseld en gedestilleerd. De 
opbrengst met 90 kilo per hectare is 
vele malen hoger waardoor het een 
goedkoper maar ook een veel minder 
verfijnd product is. Deze soort groeit 
op een hoogte van 600 tot 800 meter 
en wordt op zo’n 20.000 hectare 
verbouwd. Als je in de Provence een 
lavendelveld ziet is de kans dus groot 
dat het om lavandin gaat.

Nog goedkoper zijn natuurlijk de 
synthetische lavendelplantaroma’s 
uit de chemische industrie die veelal 
voor wasmiddelen en cosmetica 
worden gebruikt, maar ja, dan is 
wel iedere complexiteit van geur en 
werking verloren gegaan.

In de destillatieketel 
wordt er van onderaf 
stoom door de 
gebundelde lavendel 
geperst en naar de 
ernaast staande 
ketel geleid om af te 
koelen.
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NAAST DE HARKEN, 

LOES LESTERHUIS

DE AFWASBORSTELS EN 
DE ZAADJES
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 
V R I J W I L L I G E RS .

Veel van de bezoekers van 
de Artsenijhof steken hun 
bewondering over wat ze 

zien niet onder stoelen of banken. 
De vrijwilligers krijgen tijdens 
hun werk veel complimenten en 
aanmoedigingen. Ze krijgen dan ook 
vragen. Vragen over de planten, over 
het onderhoud of over de wijze van 
werken.

De vrijwilligers 
krijgen tijdens 
hun werk veel 

complimenten en 
aanmoedigingen.

Op Orde
Tijdens de gesprekken blijkt dan 
al snel dat zo’n prachtige tuin 
niet zomaar vanzelf tot stand 
komt. Er zit een hele organisatie 
achter, iets wat je tegenwoordig de 
backoffice zou noemen. Belangrijk 
is bijvoorbeeld dat er goed en 
voldoende gereedschap moet zijn. 
Daarvoor hebben de vrijwilligers – er 
zijn twee werkgroepen die iedere 
week aan de gang zijn, een werkhok 
in het Parkgebouw aan de overkant 
tot hun beschikking. Een blik in 
dit werkhok laat zien dat er veel 
aandacht aan wordt besteed. Alles 
goed geordend, want het is passen 
en meten. Het grote gereedschap aan 
de haken: spaden, harken, schoffels 
etc. Zorgvuldig opgehangen, want als 

de kruiwagens binnen worden gezet, 
moet het grootmaterieel wel blijven 
hangen. Het kleine gereedschap 
in geëtiketteerde bakjes: mesjes, 
opbindmiddelen, scharen.

Op en onder de planken: grote 
emmers, kleine emmers, plastic 
potjes, werkhandschoenen, borstels. 
Verzamelde zaden in papieren 
zakjes(op naam gesorteerd), 
opbindstokken, opgerolde 
waterslangen.De keukenkastjes met 
kopjes, koffie en thee. Een kastje 
als bibliotheek met boeken over 
duurzaam tuinieren.

Het ziet er allemaal even schoon en 
geordend uit. Een vrijwilliger van 
de dinsdagochtend ploeg heeft zich 



NIEUWSBRIEF: 40e JAARGANG, NAJAAR 2021VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 13

VRIJWILLIGERS 

OPGERUIMD STAAT NETJES
“ L A AT  N A  H E T  A A N G E N A A M  V E R P OZ E N , 
D E  B E ZO E K E RS  VA N  H E T  PA R K  N I E T  D E 
S C H I L L E N  E N  D E  D OZ E N ”

belast met de schoonhoudtaak en voert deze taak met een 
ijzeren discipline uit. En hoewel je je afvraagt of het wel 
nodig is wordt gezamenlijk twee keer per jaar door de 
vrijwilligers gezamenlijk de grote schoonmaak gedaan en 
wordt alles nog eens bekeken en waarnodig gerepareerd 
of weggegooid. Door deze werkwijze wordt het ook voor 
nieuwkomers makkelijk om de spullen te vinden en aan 
de slag te gaan. 

Frustratie over diefstal
De vrijwilligers zijn er trots op dat ze in de loop der jaren 
zo’n mooie tuin hebben weten te realiseren, des te groter 
is dan ook de teleurstelling als toch regelmatig moet 

Was het maar waar. Helaas neemt zwerfvuil en 
bewust achtergelaten troep hand over hand 
toe, ook in ons park. Gelukkig zijn er ook 

World Cleanup Day: een groep medewerkers van Stibbe stak de handen uit de mouwen en ruimde flink wat troep op.

mensen die hier iets aan doen. We hebben inmiddels 
een maandelijkse opruimbrigade. U kunt zich daarbij 
aansluiten, voor grijpers en koffie wordt gezorgd!

Het bordje met de tekst: dit is 
een kijktuin: geen pluktuin is 

blijkbaar niet afdoende.

worden geconstateerd dat anderen niet van hun tuin 
kunnen afblijven. Regelmatig klinkt dan ook een kreet 
van woede of een vloek als er op dinsdagochtend bij de 
eerste verkennende ronde bloemen van de planten zijn 
afgeknipt. Er zijn toch altijd weer bezoekers die de tuin 
gebruiken als pluktuin. Het bordje met de tekst: dit is een 
kijktuin: geen pluktuin is blijkbaar niet afdoende. Maar 
ook deze bordjes en de bordjes met naam en medicinale 
werking van de planten die door één vrijwilliger gemaakt 
en geplaatst wordt zijn niet veilig voor rovershanden. Het 
blijkt steeds weer dat dit een klus is waar een lange adem 
voor nodig is.

Toch ondanks dit soort tegenslagen, als er tijdens het 
koffiedrinken een eekhoorn door een perk hipt, als er 
een sperwer op de rand van de vijver zit, een koolmees 
in het hek in haar nestje kruipt, dan zijn alle vrijwilligers 
echt blij en tevreden. Dan weten ze weer waarom ze in de 
Artsenijhof werken, die groene oase in de grote stad.

Ook het personeel van Stibbe ging in het park aan de slag op World Cleanup day
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IVN 

ELKE MAAND MET HET IVN
OP ONTDEKKING IN HET BEATRIXPARK
O O K  I N  2 0 2 2  E L K E  M A A N D  W A N D E L E N D  O P 
O N T D E K K I N G  I N  H E T  B E AT R I X PA R K

Ook in 2022 organiseren de Vrienden van het 
Beatrixpark en het IVN weer maandelijkse 
rondleidingen door ons mooie park onder leiding 

van IVN-Natuurgidsen Mien Vermue en Henk Wolters. 

Corona-maatregelen
Wij houden ons aan de actuele voorschriften 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. 

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. Wanneer 
u regelmatig meedoet hebt u op deze manier een 
uitstekende mogelijkheid om kennis te maken van 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 2022 de volgende data en 
locaties:
• Bomen: 2 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 

2 oktober (medicinale bomen), 6 november, 4 
december. 

• Artsenijhof: 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 
september. 

• De wandelingen gaan altijd door, ongeacht de 
weersomstandigheden, behoudens knmi-code geel 
en hoger.

• Vertrek: alle rondleidingen beginnen bij 
de parkingang Boerenweteringpad (aan de 
Diepenbrockstraat, tegenover de Herman 
Heijermansweg). Het park heeft beperkte horeca, 
toiletten en schuilgelegenheid. In de omgeving van 
het park is gelegenheid tot parkeren (zondag 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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Maar liefst alweer veertig 
jaar geleden richtte 
een aantal bezorgde 

buurtbewoners rondom het 
Beatrixpark de Vereniging van de 
Vrienden op. Die verontrusting werd 
aangewakkerd door bouwplannen 
en daarmee toenemende bedreiging 
van het park. Vandaag de dag is die 
doelstelling nog even actueel. 

Voor wie meer wil weten over het 
verleden de vereniging: op onze 
site kunt u bij de Nieuwsbrieven de 
special terugvinden die we 10 jaar 
geleden hebben gemaakt ter ere van 
ons 30-jarige bestaan. (Nieuwsbrief 
voorjaar 2011)
 
Dit jubileum wil het bestuur niet 
geruisloos voorbij laten gaan. Een 
feest geven zit er niet in. Daarom is 
besloten aan Soundtrackcity te vragen 
een luisterwandeling te ontwikkelen 
speciaal voor in het Beatrixpark. 
Deze wandeling treft u in de vorm 
van een gedrukte wandelgids als 
bijlage aan bij deze nieuwsbrief. We 
hopen dat u hier veel plezier aan 
gaat beleven. De bedoeling is, dat 

LUISTERWANDELING

ANNE-MARIKEN RAUKEMA

CADEAU
J U B I L E U M :  M A A R  L I E FST  A LW E E R  V E E RT I G  J A A R 
G E L E D E N  R I C H T T E  E E N  A A N TA L  B E ZO R G D E 
B U U RT B E WO N E RS  R O N D O M  H E T  B E AT R I X PA R K 
D E  V E R E N I G I N G  VA N  D E  V R I E N D E N  O P

u (auditieve) kanten van het park 
leert kennen die u niet eerder waren 
opgevallen. 

In gesprek met de initiatiefnemers 
Michiel Huijsman en Renate 
Zentschnig, directie van 
Soundtrackcity
Neem dit boekje eens mee als u het 
park bezoekt en laat u leiden op een 
route langs tien bijzondere plekken. 
Daar kunt u (en uw kinderen, 
kleinkinderen, ouders, vrienden 
of bekenden) een of meer van de 
eenvoudige luisteroefeningen doen. 
Bewust zijn de vragen en opdrachten 
voor alle leeftijden gemaakt. En 
tijdens alle seizoenen bruikbaar. 
Soundtrackcity realiseerde eerder 
een vergelijkbaar project in het 

Sarphatipark. Bij de presentatie 
daarvan waren twee bestuursleden 
van de Vrienden en gelijktijdig klonk 
het: ‘Dat willen we ook voor het 
Beatrixpark!’ 

De rol van geluid
Twee geluidskunstenaars, Justin 
Bennett en Roelf Toxopeus, 
werden ingeschakeld; zij verbleven 
verschillende dagen in het park. 
Daar gingen ze op zoek naar 
bijzondere ‘luisterpunten‘ en de 
‘luisterhorizon’. Michiel Huijsman 
licht toe: ‘We kennen allemaal de 
horizon die we zien. Ons gehoor 
heeft ook een horizon, die valt niet 
per definitie samen met onze visuele 
horizon. Die luisterhorizon kan ver 
weg liggen of juist heel dichtbij, en is 

Deze wandeling treft 
u in de vorm van een 
gedrukte wandelgids 

als bijlage aan bij 
deze nieuwsbrief.

Ons gehoor heeft 
ook een horizon, die 
valt niet per definitie 

samen met onze 
visuele horizon.

LUISTERWANDELING
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INTERVIEW

ook veranderlijk. Afhankelijk van de 
weersgesteldheid (windrichting), tijd 
van de dag en activiteiten om je heen 
verschuift de luisterhorizon.

Geluid beïnvloedt het leven vaak 
meer dan we denken. Zo reageer 
je veelal sneller met je gehoor 
dan je met je zicht. Denk aan een 
harde klap achter je. De eerste 
reactie is: omdraaien en kijken wat 
er is gebeurd. ‘Ons gehoor werkt 
allereerst als een waarschuwings- en 
oriëntatiemechanisme’, vult Renate 
Zentschnig aan.

‘Maar daarnaast kunnen we ons 
gehoor ook anders gebruiken, we 
kunnen leren om esthetisch te 
luisteren, bijvoorbeeld naar muziek. 
Leren luisteren, trainen van je 
gehoor, is iets dat je -misschien 
ongemerkt- altijd doet. Er is op elk 
zeker moment zoveel te horen, meer 
dan je aandacht aan kan, dat je een 
keuze moet maken uit een veelheid 
aan indrukken. Dit ‘leren luisteren’ 
gaat je hele leven door en zorgt 
ervoor dat mensen heel verschillend 
horen. Vraag een volwassene naar 
het eerste geluid van de dag en deze 
kan zeggen “ik luister altijd naar 
muziek van Bach”. Vraag het een 
kind en dat antwoordt “het aanslaan 

Bewustwording.
Door te luisteren 

verbind je je meer 
met je omgeving. We nodigen u uit 

om een of meer 
van de ‘oefeningen’ 

te doen die de 
geluidskunstenaars 
hebben gemaakt. 

van de koelkast”. Kinderen zijn 
onbevangener en geven minder snel 
sociaal wenselijke antwoorden’, aldus 
het stel.

Bewustwording
Door te luisteren verbind je je meer 
met je omgeving. Huijsman en 
Zentschnig menen dat het goed is om 
als bewoner van de stad je bewuster 
te zijn van je omgeving en geluid is 
daarin erg bepalend. Die stad wordt 
immers drukker en drukker, en 
mensen houden behoefte aan rust 
en ontspanning in de buitenruimte. 
Parken zijn een ongedwongen 
ontmoetingsplek. Dit bewustzijn is 
bij iedereen latent aanwezig en hoeft 
soms alleen maar ‘wakker gekust’ 
te worden. Dat geldt zowel voor 
inwoners als beleidsmakers. Het gaat 
om bewustwording van de geluiden 
om je heen, die te verwoorden en er 
een mening over geven, en dan wat 

mondiger worden over wat prettige 
en minder aangename geluiden zijn.
‘Ik weet wel hoe het park klinkt, ik 
kom er elke dag’, is een voor de hand 
liggende opmerking van mensen die 
het park vaak bezoeken. Maar toch 
nodigen we u uit om een of meer 
van de ‘oefeningen’ te doen die de 
geluidskunstenaars hebben gemaakt.

Zentschnig: ‘Je kunt de mate 
van sensibiliteit trainen. Luister 
bijvoorbeeld eens naar de geluiden 
die verschillende bomen maken. Wie 
langs de staalkaart aan verschillende 
soorten eikenbomen langs het 
Boerenweteringpad loopt of fietst, 
ziet misschien verschillen. Maar zijn 
er ook verschillen te hóren als ze vol 
in blad staan als er een windje is? 
Huijsman ervaart de hoge populieren 
als een reusachtige kathedraal als 
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de wind ruist door de ontelbare 
blaadjes. ‘Het klinkt heel anders dan 
de wind door een eik, óf de wind 
door de uitgedroogde blaadjes van 
een beukhaag, op oorhoogte tijdens 
een koude winterdag. Dat ritselt en 
knispert.’ 

Zoemen in de hof
De ‘luisteroefening’ in de Artsenijhof 
gaat over welke planten, struiken, 
heesters of bomen de meeste 
insecten aantrekken. Waar hoor 
je het meeste gezoem? Dit dwingt 
tot heel geconcentreerd luisteren. 
Datzelfde heeft Renate ervaren toen 

ze in mei met een schrijfdocente een 
groep brugklassers van het Nicolaas 
Lyceum ontving in het park voor een 
workshop. De leerlingen kwamen uit 
alle delen van Amsterdam en soms 
zelfs daarbuiten. Gek genoeg was 
niemand van hen eerder in het park 
geweest. Zentschnig: ‘We hadden 
afgesproken bij het kinderbadje. 
Maar geen van de leerlingen kende 
het badje. Ze waren heel verrast. 
Op de grote speelweide moesten 
ze geluiden verzamelen en die 
verwerken in een kort stripverhaal. 
Bij de vijver zochten ze naar het 
zachtste geluid en benoemden dit. 

Tenslotte schreven ze een korte 
tekst over hun ervaring. Ik had er 
een beetje tegenop gezien, maar ze 
kwamen met prachtige gedichten en 
verhalen. Het was voor iedereen een 
heel bijzondere ervaring.’

Wie belangstelling heeft voor een of 
meer exemplaren van de luistergids 
met geluidswandeling kan deze 
nabestellen via: info@soundtrackcity.
nl. De kosten bedragen € 5,00 per 
stuk, excl. verzendkosten.. www.
soundtrackcity.nl 

OPROEP
Geluidservaring van stadsbewoners vinden ze bij Soundtrackcity erg belangrijk, zeker waar het gaat om 
onderzoek. Daarom stellen de organisatoren het op prijs om van uw ervaring te vernemen en ervan te 
leren. 
Heeft u een bijzondere geluidsbeleving gehad in het Beatrixpark? Deel het in het online archief van 
Urban Sound Lab. Urban Sound Lab heeft een open geluidsarchief ontwikkeld in de vorm van een 
online kaart waar bewoners zelf geluiden uploaden en beschrijven wat de geluiden voor hen betekenen. 
Neem een kijkje op de kaart en beluister wat mensen uit uw buurt hebben geüpload: archive.
urbansoundlab.nl

Dat podium is een overblijfsel van het 30-jarig 
jubileum van de Vrienden. Toen is met hout 
uit bomen die gekapt moesten worden dit 

tijdelijke podium gemaakt. Van het begin af aan was het 
duidelijk dat dit niet permanent zou zijn; in dit deel van 
het park mocht het er eigenlijk niet staan vanwege de 
Monumentenstatus. 

Maar we hebben het samen met het stadsdeel gedoogd. 
Met de afspraak: als het op is, en dat gebeurt vanzelf met 
onbewerkt hout, dan halen we het weg en wordt het niet 
vervangen. 

Dat is dus nu gebeurd. 

HET PODIUM
U  H E E F T  H E T  VA ST  W E L  G E Z I E N , 
H E T  L E U K E  H O U T E N  P O D I U M  I S 
I N G E STO RT.
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MIRJAM LOUISSE

VRIJWILLIGERSROMANTIEK 
EN HISTORIE
TO E N  B A R B A RA  VA N  H E L D E N  E N  I K  I N  1 9 9 6 
T E G E L I J K  L I D  W E R D E N  VA N  H E T  B E ST U U R  VA N 
D E  V E R E N I G I N G  V R I E N D E N  VA N  H E T  B E AT R I X PA R K 
H A D D E N  W E  G E E N  E N K E L  V E R M O E D E N  DAT  DAT 
M E E R  DA N  2 0  J A A R  ZO U  D U R E N . 

Barbara werd meteen 
penningmeester, ik een paar 
jaar later secretaris. 

Als penningmeester had ze ook het 
beheer over het ledenbestand dat 
toen rond de 1250 schommelde; 
we geloofden wel in een mogelijk 
aantal van 1500, vandaar jarenlang 
de oproep op de achterkant van de 
Nieuwsbrief “Op naar de 1500”.

De problemen met de RAI leken 
wat minder te worden, maar de 
dreiging van de Noord/Zuidlijn met 
een gepland station naast en onder 
het park (procedure bestuur tot aan 
de Raad van State) en een 3e afslag 
van de ringweg A10 richting het 
park, waren des te groter. En in 1996 
verscheen ook het eerste Masterplan 
Zuidas, waarvan eigenlijk niemand 
de gevolgen voor het park en de 
omgeving kon overzien, ondanks 
bewering van het tegendeel door de 
ontwikkelaars.

Hieronder een paar belangrijke 
gebeurtenissen die in die afgelopen 
meer dan 20 jaar hebben gespeeld 
binnen de vereniging terwijl Barbara 
van Helden penningmeester was.

Kastanjering
Een belangrijke actie die Barbara 
als penningmeester aanstuurde was 
de actie om het Schipholfonds een 
substantiële bijdrage te vragen voor 
het herstel van de monumentale 
Kastanjering rond de grote vijver. 
Tijdens de storm in januari 1991 
waren een behoorlijk aantal 
van de 35 beeldbepalende oude 
witte paardenkastanjes (Aescules 
hippocastrum Baumannii) gesneuveld 
en het zou tussen de twee en drie ton 
kosten om ze te vervangen, aldus het 
stadsdeel.

Uiteindelijk heeft het Fonds een 
bijdrage gegeven van f. 50.000,-- , 
in dec. 1999 feestelijk symbolisch 
aangeboden tijdens een bijeenkomst 
op Schiphol. Een cheque die Barbara 
in ontvangst mocht nemen. Mede 
daarvan is in 2000 een geheel 
nieuwe binnenring van kastanjes 
aangeplant. (Op dit moment is er 
een werkgroep bezig met weer een 

Een belangrijke 
actie die Barbara 

als penningmeester 
aanstuurde was 
de actie om het 
Schipholfonds 

een substantiële 
bijdrage te vragen 

voor het herstel van 
de monumentale 

Kastanjering rond de 
grote vijver.

AFSCHEID
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nieuw plan voor vervanging omdat 
de worteling van de bomen slecht 
is gegaan vanwege de belasting 
van de te dichtbij aangebrachte 
infrastructuur van de paden. 
De vereniging is bij dit overleg 
betrokken).

Nieuwsbrief
De logistiek voor het versturen van 
de Nieuwsbrief is in al die jaren een 
verhaal apart voor de Vereniging, 
vooral na de vernieuwing tot een 
dikkere mooie kleurenuitgave. 
Maar… de kosten mochten vooral 
niet teveel drukken op de begroting. 
We haalden de nieuwsbrief destijds 
zelf op bij de drukker, 6 á 7 dozen en 
stalden die in het huis van de familie 
Van Helden. Barbara checkte het 
ledenbestand, drukte de etiketten, 

met een aantal bestuursleden 
plakten we die op de nieuwsbrieven 
en Barbara telde die, zittend op de 
grond (geen idee waarom) in voor 
de post behapklare brokjes van 25 
of 50 exemplaren. En met elastieken 
die we, naar voorbeeld van onze 
vroegere voorzitter Roelof van 
Waard, soms opraapten van de straat 
omdat de postbodes die na iedere 
bundel die ze bezorgden gewoon 
bij bosjes weggooiden. (Als u, ook 
nu nog wel eens zo’n grote brede 
elastiek op straat ziet liggen dan 
weet u hoe of wat). En dan brachten 
we die hoogstpersoonlijk naar het 
postkantoor met vele ingevulde 
formulieren. 
Wij kunnen daarom ook de historie 
van de postkantoren van Post 
NL beschrijven in de omgeving 
van het Beatrixpark. Postkantoor 
Courbetstraat (verdwenen), 
postkantoor Roelof Hartplein 
(verdwenen), postkantoor Zuidas 
(verdwenen), postkantoor Fred 
Roeskerstraat (verdwenen) en 
daarvoor in de plaats een combinatie 
van tijdschriftenhandel en 
postkantoortje aan de Marathonweg. 
Dat werd te belastend en vanaf 
dat moment wordt terecht, 
geheel passend in de tijdgeest, de 
nieuwsbrief opgehaald. Maar het 
zijn nog wel steeds bestuursleden die 
plakkend en tellend de nieuwsbrief 
postklaar maken, alleen niet meer 

We haalden de 
nieuwsbrief destijds 

zelf op bij de 
drukker, 6 á 7 dozen 
en stalden die in het 
huis van de familie 

Van Helden.

Mevrouw Rosenthal 
heeft via een legaat 
in 1987 de vereniging 
een fantastisch 
bedrag nagelaten. Uit 
dankbaarheid wilde 
het bestuur haar eren 
met een mooie bank 

bij de van Heldens thuis, nu bij een 
ander bestuurslid.

Monumentenstatus
Ook een belangrijk momentum 
tijdens het lidmaatschap van 
het bestuur voor Barbara was de 
verkrijging van de gemeentelijke 
monumentenstatus in 2005 voor 
het oudste gedeelte van het park. 
Helaas geen rijksmonumentenstatus 
omdat er, met name tijdens 
de Floriade in1972, nogal wat 
wijzigingen/toevoegingen hebben 
plaatsgevonden. Er is geen echte 
garantie maar het bestuur bewaakt 
die monumentenstatus zeer fanatiek. 
Dat betekent ook dat soms leuke 
ideeën toch niet kunnen worden 
verwerkelijkt vanwege die status. 
Alles heeft zijn prijs.

Rosenthalbank
Dit is een soort hoofdpijndossier 
voor onze vereniging, maar is 
tegelijk ook min of meer onze 
bestaansgrond.  Mevrouw Rosenthal 
heeft via een legaat in 1987 de 
vereniging een fantastisch bedrag 
nagelaten. Ze woonde bijna haar 
gehele leven naast het park. Uit 
dankbaarheid wilde het bestuur haar 
eren met een mooie bank rond de 
Moerascypres (Taxodium distichem) 
bij de ingang Corn. Dopperkade. 
Maar in de jaren negentig waren 
gemeentelijke beleidsmakers 

AFSCHEID
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De oude grenzen 
moesten worden 
hersteld door de 

bewoner. Dat was 
Barbara van Helden: 

“kom niet aan het 
Beatrixpark”!

nog niet zo enthousiast over 
burgerparticipatie, ook niet als ze 
zelf met geld kwamen. Het heeft 
jaren geduurd en veel druk van 
de vereniging gevraagd voordat 
de bank in 1997 werd geplaatst 
met een naambordje van mw. 
Rosenthal. De vereniging heeft 
destijds f.10.000,-- bijgedragen 
aan de kosten. Maar helaas, ruw 
rijgedrag van de bestuurders 
van de onderhoudsauto’s en 
herstelasfaltering van de paden veel 
te dicht en stevig bij de bank en de 
boom in het midden, zorgden voor 
schade. De boom  heeft inmiddels 
door vandalisme het loodje gelegd 
en is op een afschuwelijke manier tot 
een stomp afgezaagd en staat er zo 
al bijna 3 jaar bij! Wie verzint zoiets, 
het is Mw. Rosenthal onwaardig. 
Het bestuur houdt de druk hoog, 
wij zijn dat aan haar verplicht. Het 
stadsdeel schijnt wel bezig te zijn 
met een nieuwe bank en boom. Laat 
2022 dan maar een hoopvol jaar 
worden voor de Vereniging Vrienden 
van het Beatrixpark en voor de 
nagedachtenis aan mevrouw R.

Jubileumboek
In 2003 bestond het Beatrixpark 65 
jaar, naar aanleiding daarvan heeft 
het bestuur opdracht gegeven tot 
het schrijven van een kroniek over 
het Beatrixpark, er was wel wat 
bekend over de geschiedenis van 
het park maar veel ook niet. Een 
cultuurhistorische beschouwing 
uit dat jaar, ook in opdracht van de 
vereniging geschreven, vormde de 
basis. Tijdens de Jaarvergadering 
2005 van de vereniging in het 
(oude) St. Nicolaaslyceum is 
“Het Beatrixpark, Kroniek van een 
Amsterdams Stadspark” gepresenteerd 
en aangeboden aan wethouder 
Erik Koldenhof. Alle leden hebben 
destijds het boek gratis gekregen 
en zolang de voorraad strekt krijgt 
ook ieder nieuw lid nu nog een 
exemplaar. De vereniging heeft 
9.000,-- euro bijgedragen aan de 
publicatie, ook andere sponsoren uit 

de omgeving van het park, hebben 
bijgedragen.

Landjepik
Wat Barbara zich nog heel goed 
herinnert en waar ze zelf ook veel 
waarde aan hecht is de juridische 
procedure die de vereniging heeft 
aangespannen tegen een van de 
bewoners van een huis grenzend 
aan het Beatrixpark. Om beter en 
gemakkelijker de garage te kunnen 
inrijden had de bewoner zich 
behoorlijk wat vierkante meters 
van het park toegeëigend, een 
muurtje verwijderd en een nieuwe 
gemetseld, maar wel 3 meter verder 
en een oud hek vervangen door een 

nieuw, ook verder in het park. Dat 
wilde Barbara niet laten gebeuren 
en samen met voorzitter Roelof 
van Waard hebben ze gemeten en 
een verklaring afgelegd tijdens de 
juridische procedure die tot aan de 
Raad van State heeft gevoerd. En 
die heeft de vereniging gewonnen. 
De oude grenzen moesten worden 
hersteld door de bewoner. Dat was 
Barbara van Helden : “kom niet aan 
het Beatrixpark”!

Kortom, in al die jaren dat Barbara 
van Helden als penningmeester 
in het bestuur zat van de 
vereniging is er ontzettend veel 
gebeurd, de dynamiek van het 
park maar ook van de omgeving 
was en blijft onvoorspelbaar. Op 
Jaarvergaderingen kon ze heel 
streng zijn bij de presentaties van 
de jaarcijfers, ze wilde vooral een 
goed rentmeester zijn. Als dank 
voor haar inzet is de Algemene 
Ledenvergadering akkoord gegaan 
met het voorstel Barbara van Helden 
erelid van de vereniging te maken. 
Ze heeft een mooi ontworpen 
erespeldje gekregen van een reiger, 
het symbool van onze vereniging.

AFSCHEID

Dit reigerspeldje is speciaal voor de Vrienden ontworpen door Anneke Bruin
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BRUGGEN EN BETON

U zult het gemerkt hebben: 
sommige bruggen zijn 
al heel lang afgesloten, 

andere alleen nog toegankelijk voor 
voetgangers. 

De grote rode brug op de 
doorgangsroute van de Prinses 
Irenestraat naar de RAI is inmiddels 
onderhanden genomen. Als het goed 
is volgen in januari de twee andere 
bruggen. 

Maar ook het beton van de 
overkapping bij het kinderbadje is 
niet meer veilig: daarom staat er nu 
een hek. 

BRUGGEN

ELODIE LUINGE

EN BETON
N E T  A LS  I N  D E  R E ST  VA N  A M ST E R DA M  Z I J N  O O K 
D E  B R U G G E N  I N  H E T  B E AT R I X PA R K  H A R D  TO E 
A A N  O N D E R H O U D
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JAARVERSLAG 2019

OMMETJE ZUIDAS,
WANDELT U MEE?

JANTIEN BRILLENBURG WURTH

W I ST  U  DAT  O P  E N  R O N D O M  D E  ZU I DA S 
N I E T  A L L E E N  M E N S E N  H E E L  B E D R I J V I G 
Z I J N ,  M A A R  DAT  T USS E N  D I E  D R U KT E  O O K 
D E  N AT U U R  W E E L D E R I G  H A A R  G A N G  G A AT ?

Het Prinses Amaliaplein, met Big Sister van Marieke Bolhuis. Te zien tijdens ArtZuid. 

Om u kennis te laten maken 
met de diversiteit aan flora en 
fauna is er voor de liefhebber 

door Bureau Zuidas een ‘Ommetje 
Groen’ ontwikkeld. Een wandeling 
met audiotour, ingesproken door 
stadsecoloog Bas Reussien. Met uw 
smartphone op zak neemt Bas u 
mee op een groene toer van 5 of 10 
km rondom de Zuidas, waarbij hij 
aardige anekdotes vertelt over het 
samenspel van dieren en planten 
in deze buurt. Naast veel groen zijn 

er ook een aantal kunstwerken te 
ontdekken die Vera van Wolferen 
ontworpen heeft als eerbetoon aan 
de natuur. Onderaan dit artikel en op 
de website van onze vereniging vindt 
u de link naar de website “Ommetje 
Zuidas” met een kaart.  
Tip: bekijk de kaart goed voordat u 
gaat lopen, dan kunt u zelf de lengte 
van uw ommetje bepalen. Zorg dat 
uw telefoon goed opgeladen is, en 
vergeet niet een aardige reactie 
achter te laten!

Start van de wandeling
De route start op het Zuidplein, 
vlakbij het NS station. Met een beetje 
geluk kunt u hier genieten van een 
lekkere middagzon, op een terras 
of gewoon op één van de stenen 
muren die het plein rijk is. Intussen 
vertelt Bas meer over de diversiteit 
aan bomen die hier, wonderbaarlijk 
genoeg, geplant zijn bovenop de 
NS fietsenkelder. U steekt onder de 
tunnel door naar het Amaliaplein en 
kijkt wat u daar allemaal ontdekt. 



NIEUWSBRIEF: 40e JAARGANG, NAJAAR 2021VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK 23

OMMETJE ZUIDAS

...u ziet een hele 
groende strook 
met planten en 

bomen. Dit is een 
watervertragende 

groenstrook, ook wel 
een ‘wadi’ genoemd. 

De vroegere Hortus Botanicus heet nu Botanische Tuin Zuidas

Vervolgens loopt u verder over de 
Prinses Irenestraat. 

Wadi’s
Naast het pand van de 
Postcodeloterij, één van de 
duurzaamste gebouwen in 
Nederland, ziet u een hele groene 
strook met planten en bomen. Dit is 
een watervertragende groenstrook, 
ook wel een ‘wadi’ genoemd. Geen 
droogstaande rivieroever zoals in de 
woestijn, maar speciaal aangelegd 
in stedelijk gebied om goede 
afwatering te bevorderen na heftige 
regenbuien. Bovendien zijn deze 
wadi’s aantrekkelijk voor vogels die 
in de bomen neerstrijken op zoek 
naar insecten.

Net als de vogels steekt u de 
Beethovenstraat over en loopt 
naar de ‘stadstuin Beethovenplein’. 
Deze tuin ligt achter het 
SintNicolaaslyceum en het gebouw 
van AkzoNobel en toont met 
name in het voorjaar en de zomer 
prachtige bloemen. Dan loopt verder 
u het Beatrixpark in, waarbij Bas 
vertelt welke dieren hier allemaal 
een schuilplek vinden. Naast de 
bewoners en (kantoor-)medewerkers 
die tussen de middag een frisse neus 
halen, honden die vrijuit spelen op 
de speelweide, families die genieten 
van alles wat dit bijzondere park toch 
biedt. 

U kijkt even goed op de kaart voor 
de route naar stadstuin RAI, u tikt 
de Kop van de Zuidas aan en zet 
dan uw wandeling voort onder de 

A10 door en langs het RAI station. 
Op de Boelelaan aangekomen, 
treft u meerdere wadi’s en een 
insectenhotel. De Boelegracht, 
gelegen tegenover de studentenflats, 
is speciaal aangelegd als voedselbron 
voor vogels en vleermuizen. In de 
zomer die je die ‘s avonds vliegen, op 
zoek naar insecten.

Culinaire stop
De volgende etappe van uw 
wandeling leidt naar het paviljoen ‘de 
CIRCL’ op het Gustav Mahlerplein. 
Dankzij duurzame materialen is 
dit pand geheel circulair tot stand 
gekomen. Het is zeker de moeite 
waard om even naar binnen te 
kijken, misschien zelfs voor een 
culinaire stop, want er wordt 
ook circulair gekookt. Let wel op 
voordat u naar binnen gaat want de 
oplopende stoep voor dit pand kan u 
een onvoorziene misstap bezorgen. 
Aan de achterkant en boven kunt u 
nog meer groen bekijken: de unieke 
circulaire daktuin van ABN/Amro; 
die is open voor het publiek.  

Botanische Tuin
Het Zuidas ommetje leidt u verder 
over de Claude Debussylaan, 
maar u kunt er ook voor kiezen 
om als alternatief de George 
Gerswhinlaan te kiezen. Deze 
laan is nog groener is en meer 
beschut. U loopt langs Sportpark 
Buitenveldert richting de Botanische 
Tuin, opgezet in 1967 als Hortus 
Botanicus van de Vrije Universiteit. 

Deze tuin is een aanrader voor 
iedere groenliefhebber; er is een 
hele verzameling aan planten 
te ontdekken. Op de site van 
de botanische tuin vindt u de 
openingstijden.    

Frisse Duik
Als u nog niet uitgewandeld bent, 
kunt u verder richting de Nieuwe 
Meer. Daar ligt een eilandje, het 
Elzenbosje. Met een beetje geluk en 
geduld spot u hier zelfs de ijsvogel 
tussen het riet en dode takken. Als 
het warm genoeg is en u houdt van 
open water, dan is het misschien 
tijd voor een frisse duik bij de 
zwemsteiger van de Nieuwe Meer. 
En anders geniet u van het uitzicht 
over het water kijkend naar vogels, 
bootjes en mensen. 

Begraafplaats Buitenveldert 
U volgt de route die ‘s avonds ook 
de vleermuizen nemen naar de 
‘RK begraafplaats Buitenveldert’, 
één van de weinige plekken waar 
het ‘s nachts nog donker wordt 
en blijft in Amsterdam. Deze 
begraafplaats biedt naast rust een 
rijke leefomgeving voor vogels en 
dieren. Via de Fred Roeskestraat, 
met nog veel groen aan weerszijden, 
bevorderlijk voor het vogelverkeer 
van Oost naar West, keert u weer 
terug naar het Amaliaplein en de 
Zuidas.

Link naar de website en meer informatie: 
zuidas.nl/route/ommetje-groen/
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WBTR
W E T  B E ST U U R  E N  TO E Z I C H T 
R E C H TS P E RS O N E N  ( W BT R ) :

WBTR

NIEUWE WET

ELODIE LUINGE

Met ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van 
toepassing, waarin regels zijn vastgelegd die 

misstanden binnen besturen moeten tegengaan. Ook in 
kleine besturen, ook bij vrijwilligersorganisaties. 
Waarom is dat ook voor ons belangrijk?  Om onder meer 
de volgende redenen:
• Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun 

vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt.  
• Bestuursleden moeten gaan vastleggen wat zij 

hebben gedaan om problemen te voorkomen.  
• In de wet heet dit dat alle bestuurders van 

verenigingen en stichtingen ‘gehouden zijn een goed 
bestuurder te zijn’.

• Ieder bestuurslid moet altijd het belang van de 
vereniging dienen. Als dat niet gebeurt en er gaat wat 
mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. 
En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de 
regels heeft gehouden. Het bestuur moet aangeven 
en vastleggen hoe de vereniging daarvoor zorgt.   

Afspraken
Het bestuur van de Vrienden heeft afspraken gemaakt in 
het kader van deze wet. Die afspraken zijn nu op de site 
van de Vrienden terug te vinden. 
In de Algemene Ledenvergadering in september 2021 
hebben we de leden ervan op de hoogte gesteld dat 
dit document gepubliceerd zal worden en van ons 
voornemen een Huishoudelijk Reglement op te stellen. 
Dit reglement zal bij de volgende ledenvergadering aan 
de leden worden gepresenteerd.
Wat moet u zich er bij voorstellen? Om het meer concreet 
te maken hieronder een greep uit de zaken die we 
hebben vastgelegd over hoe we omgaan met: 

Goed bestuur
Bijvoorbeeld: Wij spreken af dat wij integer en 
transparant handelen. Dat betekent: oog hebben 

voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in 
beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen 
publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe 
en welke besluiten zijn genomen.  Dat betekent in de 
praktijk dat wij bijvoorbeeld brieven aan gemeente en 
stadsdeel op onze site publiceren. De notulen van de 
bestuursvergadering zullen in beknopte vorm op de site 
gaan worden opgenomen. 

Financiën
Bijvoorbeeld: Voor elke reguliere uitgave boven € 500 
geldt dat minstens twee bestuursleden er hun fiat aan 
moeten geven; een van die twee zal meestentijds de 
penningmeester zijn. Bij incidentele gevallen en grote 
bedragen zijn er veel bindender afspraken. 

Aansprakelijkheid van bestuursleden 
Bijvoorbeeld: In het huishoudelijk regelement wordt 
vastgelegd hoe de bestuursleden elkaar vervangen. 
Ons streven is telkens voor elke functie/taak één ander 
bestuurslid als ‘achtervang’ aan te wijzen. Wij delen met 
tenminste één ander bestuurslid onze wachtwoorden, 
pincodes en dergelijk die voor de vereniging van belang 
zijn. 
Bijvoorbeeld: wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden 
goed worden geïnformeerd, dat doen we door nieuwe 
bestuursleden eerst een jaar als aspirant-lid mee te laten 
kijken. 

Tegenstrijdig belang 
Bijvoorbeeld: Een bestuurslid meldt een (potentieel) 
tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden
Dit wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, 
samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is 
omgegaan

We gaan deze afspraken jaarlijks evalueren om te zien of 
dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken.
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Het heeft even geduurd maar 
het is toch gebeurd: een 
krachtig spuitende fontein 

in de grote vijver bij de Kastanjering 
en de fontein van het beeld in de 
eendenvijver die ook weer sierlijk 
spuit. En als extraatje in die vijver 
ook nog een soort “watersproeier” 
om de kwaliteit van het water beter 
op peil te kunnen houden.
 
De afgelopen jaren was er veel 
ergernis over de niet spuitende 
fonteinen in het park. Het probleem 

SPUITENDE

ELODIE LUINGE

FONTEINEN
H E T  H E E F T  E V E N  G E D U U R D  M A A R 
H E T  I S  TO C H  G E B E U R D

bleek zeer complex. Een brand in de 
stroomtoevoer in de Wielingenstraat 
waardoor er 3 regelkasten moesten 
worden vervangen en daarna de 
constatering dat de bekabeling van 
de pompen naar de regelkasten, 
inclusief de tijdschakelaars, niet te 
repareren waren. Dan ook nog een 
aannemer die het laat afweten en je 
bent zo meer dan een jaar verder.

Freek Voortman, o.a. 
verantwoordelijk voor het Technisch 
Beheer Objecten van de gemeente, 

heeft sinds begin 2021 veel meer 
druk gezet en een specialistisch 
bedrijf in fonteinfuncties de 
opdracht gegeven met name de 
pompfunctie van het beeld van 
Ellen Roos in de eendenvijver te 
herstellen. Sinds juli werken de 
fonteinen in het park weer in volle 
glorie.

Ze gaan om ca. 9.30 uur aan en 
worden rond 20.00 uur weer 
uitgeschakeld.
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VERVANGINGSPLAN

GEMEENTE AMSTERDAM -  VERKEER EN OPENBARE RUIMT

BOMEN

https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen/

Op deze kaart vindt u de bomen die afgelopen 
plantseizoen zijn herplant en waar vergunning 
wordt aangevraagd voor kap en snoei. 

Deze kaart wordt twee keer per jaar geactualiseerd op 1 
augustus en 1 december. Dit gebeurt op het moment dat 
de gemeente kapvergunningen aanvraagt voor de bomen 
die onveilig zijn bevonden door de veiligheidsinspectie. 
En de kaart wordt begin mei van elk jaar geactualiseerd 
met het totaaloverzicht van alle bomen die verwijderd en 
herplant zijn in het voorgaande plantseizoen.

Bruin = Kaplijst
Deze bomen zijn onveilig bevonden door de 
veiligheidsinspectie. Gemeente Amsterdam wil starten 

met deze bomen te vervangen in het plantseizoen tussen 
november 2021 en april 2022. Voor het verwijderen van 
deze bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. 

Blauw = Snoeilijst
Deze bomen zijn onveilig bevonden door de 
veiligheidsinspectie. Gemeente Amsterdam wil starten 
met deze bomen te snoeien in het plantseizoen tussen 
november 2021 en april 2022. Omdat meer dan 25% 
van de boom gesnoeid wordt, vraagt de gemeente een 
vergunning aan.

Groen = Herplantlijst
Deze bomen zijn vanuit het programma afgelopen 
plantseizoen herplant door de gemeente Amsterdam.
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PLATTEGROND
BEATRIXPARK

PLATTEGROND BEATRIXPARK
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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 950 leden.

VRIEND WORDEN

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL


