VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
JAARVERSLAG EN VOORUITBLIK BEATRIXPARK 2021
Nog een coronajaar
Dat 2021 een tweede jaar zou zijn dat voor een groot deel in het teken zou staan van de
coronapandemie, kon vrijwel niemand aan het begin van het jaar bevroeden.
Ook dit jaar nam de druk op groen en de parken in de nabije woonomgeving toe. Vooral de eerste
maanden zorgden zonovergoten wintermaanden voor grote drukte, en helaas ook de daarmee
samenhangende overlast van afval op de grasvelden en in de struiken.

Weer bleek het Beatrixpark een heel aangename locatie om heen te gaan en te vertoeven. Het eerste
coronajaar waren gelukkig al extra afvalbakken geplaatst. Niettemin waren er extra
vuilinzamelingsacties nodig van vrijwilligers. Complete barbecues en bierkratten, koffers en
winkelwagens ontsierden het park, nog los van de vele verpakkingen en lege flessen en blikjes.
De groep vrijwilligers die voor het tweede achtereenvolgende jaar de Japanse Duizendknoop
handmatig verwijdert, werd uitgerust met een groen T-shirt en fleece, voorzien van het logo van de
vereniging, zodat ze voor bezoekers herkenbaar zijn en men weet dat ze aan het onderhoud werken.
Datzelfde geldt voor de groep vrijwilligers die al jarenlang de Artsenijhof onderhoudt.
Artsenijhof en ander groen.
Voor de Artsenijhof gold dat er niet veel veranderde. Wel werden de door mot aangetaste
buxushaagjes langs de paden na lange tijd van aandringen vervangen door Ilex Crenata. Het
herplanten van buxus zou door de grote kans op terugkerende mot geen goed idee zijn. Dat daarmee
het originele ontwerp van de geneeskrachtige kruidentuin voor een deel verloren ging, hebben we
voor lief moeten nemen. De andere beplanting werd zoals alle jaren ervoor door een grote groep
enthousiaste vrijwilligers in kleinere groepen dan gewoonlijk – door corona - onderhouden. Hiermee
bleef de Hof het hele seizoen aantrekkelijk voor wandelaars.
Vooral het onderhoud van de paden in de Hof door het stadsdeel laat te wensen over, stenen zijn al
een paar jaar niet meer ‘gemugd’, zijn daardoor na regen spiegelglad (er waren een aantal valpartijen)
en er liggen heel wat steentjes los.
Een nieuwe liquidamberboom in de ruimte van de Rosenthalbank, bij de ingang van de Dopperkade,
die al jarenlang op het verlanglijstje staat, is nog altijd niet geplaatst door de groenafdeling het
stadsdeel. Terwijl de herplantplicht hiervoor ook al jaren geldt.
De inmiddels vaste ploeg die de woekerende Japanse Duizendknoop handmatig verwijdert was actief
tussen april en oktober. Bijna wekelijks waren ze aan het werk op zo’n acht, negen verschillende
locaties in het park. Ze plukten inmiddels al vruchten van hun
werkzaamheden: de opmars van de invasieve exoot lijkt teruggedrongen.
Ook bramenstruiken, brandnetels en andere woekeraars werden te lijf
gegaan.
Activiteiten
De maandelijkse IVN-excursies door Henk Wolters en Mien Vermue, waar
altijd veel belangstelling voor bestaat, moesten vanwege corona keer op
keer worden afgelast. Uiteindelijk zouden toch enkele begeleide
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wandelingen op zondagmiddag doorgang vinden. Corona betekende niet alleen voor alle podia in
Nederland en daarbuiten voor een stilstand van activiteiten, ook in het Beatrixpark vonden geen
activiteiten plaats.
RAI en Strandzuid

Ook in 2021 waren RAI en Strand Zuid grotendeel gesloten – tot de beursgebouwen in de zomer een
van de GGD-test- en vaccinatielocatie werden. De wens van Strand Zuid om een terras aan te leggen
in de havenkom, bleef staande en werd een hoofdpijndossier. In 2021 kwam de discussie tot stilstand.
Jarenlang bestaat een constructief overleg met de RAI, het RAI-beraad, waarin ook
vertegenwoordigers uit de buurt zitting hebben. Gezien de economische situatie van Amsterdam en
de RAI afgelopen jaar heeft het bestuur besloten om een wel afgevaardigde te blijven sturen als
formeel contact met de RAI. Maar we kozen voor een meer passieve, minder eisende rol, zoals andere
buurtbewoners/buren wel meer doen. Daarnaast lag onze focus meer op de Zuidas; de bouw van het
conservatorium en de nieuwe woontorens in het Beethovenkavel. Dat zou in 2022 nog anders kunnen
worden, in verband met de plannen voor een Eros-centrum, waarbij RAI een van de voorkeurslocaties
is.

Bouwplannen
Langs de A10, achter de kantoorgebouwen van AkzoNobel lagen de Beethovenkavels 6 en 7 te
wachten om bouwrijp gemaakt te worden voor de bouw van twee woontorens. Kavel 2, langs de
Prinses Irenestraat, wordt straks ook bebouwd met twee lagere appartementscomplexen. In 2021
werd naar de kavels 6 en 7 een tijdelijke bouwweg aangelegd. Zo hoeft het bouwverkeer niet via de
Prinses Irenestraat te rijden.
Ten behoeve van de komende huisvesting van het Conservatorium van Amsterdam vertrokken voor
de zomer de tijdelijke gebruikers van kapel en convict. Deze zouden worden verbouwd in de periode
2022-2023.
In 2021 vond een aantal bijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers van de verbouwing van kapel
en convict tot dependance van het Conservatorium, grotendeels digitaal. Het bestuur had met twee
leden zitting in de klankbordgroep, waarin ook buurtbewoners, Zuidas en direct betrokkenen als
ontwerpers en architecten zitting hadden. Elke twee maanden werden we als bestuur geïnformeerd en
deelden deze informatie via de eigen website. Ook met Breevast werden twee digitale
informatiebijeenkomsten belegd.
Nieuwsbrieven
Net als alle jaren ervoor kregen in 2021 alle vrienden de nieuwsbrief. De
voorjaarseditie werd aangevuld met het meerjarenbeleidsplan 2022-2026
en bij die van het najaar werd als jubileumcadeau een speciaal voor het
Beatrixpark ontwikkelde geluidswandeling in druk toegevoegd. Deze was
ontwikkeld door SoundTrackCity, die eerder een vergelijkbare wandeling
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maakte voor het Sarphatipark en verschillende wijken en woonbuurten in Amsterdam en andere
steden.
Het samenstellen, schrijven, redigeren, voorbereiden en verzendklaar maken was mogelijk door de
inzet van actieve vrijwilligers.
Op verzoek van een familielid van Felix van Kalmthout, de ontwerper van een van de vele beelden in
het park, is een traject gestart om kleine informatieborden bij de beelden te realiseren. Het zou tot
2022 duren voor het eerste bordje zal worden geplaatst.
Gemeente en stadsdeel
Begin januari werd plotseling de brug die de Groene Zoom verbindt met de Prinses Irenestraat, en
dus onderdeel uitmaakt van de hoofdnetroute fiets, afgesloten. Navraag leerde dat dit van tijdelijke
aard was en de brug in verband met groot onderhoud tijdelijk buiten gebruik werd gesteld. Begin
2022 wordt er hard aan het herstel gewerkt.
Soms wordt het bestuur benaderd met de vraag of het een boom of bank te schenken als herinnering
aan een overleden dierbare. Maar daar gaat we niet over, niet wij maar de gemeente Amsterdam is
eigenaar van het park. Los daarvan juichen we individuele boomplantacties niet toe, omdat de
monumentale status van het oude deel van het park dat gewoonweg niet toelaat.

Tot onze grote spijt heeft in 2021 niet een keer het vierseizoenenoverleg met vertegenwoordigers van
verschillende afdelingen van de gemeente en het stadsdeel plaatsgevonden. Corona was hiervan de
(voornaamste) oorzaak, terwijl het overleg heel goed digitaal had kunnen plaatsvinden. Immers, het
aantal vragen over onderhoud, overlast, projecten en problemen, nam niet toe. Het
vierseizoenenoverleg is voor het bestuur de manier om deze zaken te bespreken met het stadsdeel/de
gemeente. Van gebiedsmakelaar Linda Schot, die jarenlang een brugfunctie vervulde tussen burgerij
en ambtenarij en ons van relevante informatie voorzag, hebben we helaas afscheid moeten nemen;
een nieuwe collega neemt haar plaats in.
De brug die de toegang tot het park biedt vanaf de Beethovenstraat, tussen de flats, werd in 2020
afgesloten omdat deze gevaarlijk zou zijn. De afsluiting heeft tot in 2022 geduurd, meer dan een jaar.
Algemene Ledenvergadering
In september 2021 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Net als het jaar ervoor was
vanwege Corona gekozen voor de grotere zaal in de locatie in het kerkgebouw van Vrijburg. Tijdens
deze ALV werd toelichting gegeven op de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en
werden binnen het bestuur goede afspraken gemaakt over
aansprakelijkheid en financiën.
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Vooruitblik
Het ziet er naar uit dat we de epidemie achter ons kunnen laten en hopelijk kunnen velen de
dagelijkse draad weer oppakken. Dat betekent ook weer een fysieke algemene ledenvergadering eind
mei.
Het bestuur blijft zeker actuele ontwikkelingen rond de plannen van de gemeente volgen, zoals de
mogelijkheid bij de RAI een erotisch centrum te bouwen. Ook als deze plannen worden omgezet in
woonlocatie houdt het bestuur een vinger aan de pols. Net als eerdere jaren zullen de ontwikkelingen
en vorderingen rond de bouwkavels (Beethoven 6 en 7) en kapel/convict en kavel 2 aan Prinses
Irenestraat goed worden gevolgd. Dat geldt ook voor de aanleg van de tijdelijke bouwweg en de
fietsroute. De voor 2021 toegezegde aanplant van vervangende bomen, die soms vanwege
ouderdom, soms uit nood gekapt moesten worden, is voor een deel gerealiseerd.
2022 staat voor een deel in het teken van 50 jaar Floriade. Op verschillende momenten in de
zomermaanden zullen er kleinschalige activiteiten plaatsvinden om hierbij stil te staan.
De Japanse duizendknoopploeg zal weer uitrukken wanneer nodig, al lijkt de ergste woekering na
twee seizoenen van goed bijhouden, nu voorbij. Maar bijhouden is zeker noodzakelijk.
We hopen dat IVN ook dit jaar weer rondleidingen in het park en de Artsenijhof kan verzorgen, dat
het kinderbadje vaak geopend kan zijn, dat de fonteinen weer gaan spuiten, dat de graffiti regelmatig
wordt verwijderd, dat de banken worden gereinigd, dat de vuilnisbakken na drukke dagen snel
geleegd worden en dat er - wanneer nodig - extra tijdelijke containers worden bijgeplaatst. Van grote
feesten en evenementen zal het park in 2022 waarschijnlijk weinig hinder ondervinden. De
fluisterbootjes gaan misschien wel varen, maar we hebben een directe lijn met de
uitbater/initiatiefnemer als er daar iets fout mocht gaan. We blijven rekenen op vele betrokken
vrijwilligers om zowel Artsenijhof te onderhouden en andere klussen te klaren, indien nodig.
We zullen er alles aan doen om de draad van het vierseizoenenoverleg met het stadsdeel weer op te
pakken, met de nieuwe gebiedsmakelaar, na ruim twee jaar van radiostilte. En gaan we ervan uit dat
alle bruggen weer begaanbaar zullen zijn, dat de paden er keurig bij zullen liggen, dat de honden niet
te diepe kuilen graven in de grote weide, dat de vaste plantentuin weer mooi zal bloeien. En dat onze
leden ons blijven steunen. Immers, volgend jaar, in 2023, bestaat het Beatrixpark maar liefst 85
jaar…!

Bestuur Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Maart 2022
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