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VERENIGING VRIENDEN
VAN HET BEATRIXPARK
NIEUWSBRIEF

IVN Zoekkaarten
Om te bewaren
Indien onbestelbaar retour afzender: Vereniging Vrienden van het Beatrixpark Willem Pijperstraat 35, 1077 XL Amsterdam

LAATSTE NIEUWS

IVN ZOEKKAARTEN.

OM TE BEWAREN

WE HEBBEN ALS VRIENDEN NU BIJ
UITZONDERING TOESTEMMING GEKREGEN OM
EEN AANTAL VAN DIE ZOEKKAARTEN IN ONZE
NIEUWSBRIEF OP TE MOGEN NEMEN
ELODI E LUI NGE

I

VN Natuureducatie is de
organisatie die al sinds jaar en
dag de rondleidingen in het
Beatrixpark verzorgt. Maar zij doen
veel meer!

planten-, paddenstoelen- en
bomenzoekkaarten. De zoekkaarten
zijn er geplastificeerd en
ongeplastificeerd.
We hebben als Vrienden nu bij
uitzondering toestemming gekregen
om een aantal van die zoekkaarten
in onze Nieuwsbrief op te mogen
nemen.

Zo hebben ze heel veel “zoekkaarten”
gemaakt. Dat zijn handige
hulpmiddelen om in de natuur zelf
snel te zien met welke boom, plant of
welk beestje je te maken hebt.
Op de site van IVN www.ivn.nl
U vindt
vanaf nu in het midden
Wat iszijn
dit voor
eenzehommel?
alle zoekkaarten te vinden en te
van onze papieren Nieuwsbrief,
zodat u ze voorzichtig onder het
kopen.
Tuinhommel
nietje vandaan kunt halen
en kunt
Onderverdeeld in de categorieën:
meenemen.
dieren-, vogel-,Steenhommel
insecten-,
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VOORZITTER

VAN DE

VOORZITTER
PARKEN WAREN ZEER POPUL AIR
TIJDENS CORONA LOCKDOWNS

P

Het park werd in
februari ook door
de storm bezocht.
Zo’n 15 bomen
bleken niet tegen
Eunice bestand
Het park werd in februari ook door
de storm bezocht. Zo’n 15 bomen
bleken niet tegen Eunice bestand.
Wij hopen dat met name voor
bijzondere exemplaren, die voorzien
waren door naambordjes en op
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SECRETARIS EN REDACTIE

MARLE EN M UN NI KSMA

arken waren zeer populair
tijdens Corona lockdowns;
het zou best wel eens kunnen
dat nu we bijna weer terug zijn bij
het ‘oude normaal’ de parken nog
steeds geliefde plekken blijven. Het
Beatrixpark is zeker herontdekt:
van heel veel kanten horen wij dat
het een prachtig park is, dat men er
graag naar toe gaat om te wandelen,
de hond uit te laten of te sporten,
individueel, met een personal
coach, maar steeds vaker ook in
teamverband. Kou, een beetje regen:
voor de die-hards geen probleem en
bij extreme regen wordt dan vaak
uitgeweken naar overdekte gebiedjes
bij de RAI.

BESTUUR

Mw. M.J.K. Louisse

onze bomenlijst staan, in het najaar
dezelfde bomen worden herplant
en bij voorkeur op dezelfde plek of
zo dicht mogelijk in de buurt. We
gaan in ieder geval onze uiterste best
doen om de gemeente/het stadsdeel
te houden aan deze verplichting, al
zal dat geen eenvoudige opgave zijn
want de vraag naar nieuwe bomen
zal vanuit het hele land enorm zijn.

Behalve jongere
bomen voor het
park is ook het
bestuur van de
Vrienden met
verjonging bezig
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Behalve jongere bomen voor het
park is ook het bestuur van de
Vrienden met verjonging bezig.
Sommigen van ons draaien al 25
jaar of langer mee, altijd met veel
plezier en toewijding, maar soms
zijn veranderde omstandigheden een
goede reden om uit te kijken naar
vervanging. Deze nieuwe mensen
draaien eerst een jaartje op proef
mee in de groep om te kijken of de
bestuurswerkzaamheden passen bij
hun aanleg en persoonlijkheid en
de tijd die ze beschikbaar hebben

WEBSITE EN MAILADRES
www.vriendenbeatrixpark.nl
mail@vriendenbeatrixpark.nl
BANKGIRO (IBAN)
NL17 INGB 0004 2952 62
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VOORZITTER

of willen stellen. Tanneke den
Blaauwen is nu al een uitstekende
opvolger van Barbara van Helden
geworden met een andere aanpak,
maar wel even zorgvuldig en
toegewijd als haar voorgangster.
Nahna de Braak onderhoudt
de groene contacten. Jantien
Brillenburg Wurth stort zich op
projecten. De vele taken van Mirjam
Louisse worden soms ook al door

Voor het
voorzitterschap,
dat ik binnen niet
al te lange tijd zal
neerleggen, hebben
inmiddels twee
mensen zich bereid
verklaard om in te
stappen.
anderen overgenomen, maar zij
zet een aantal zaken zeker nog
een tijdje voort met niet aflatende
inzet. Voor het voorzitterschap, dat
ik binnen niet al te lange tijd zal
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neerleggen, hebben inmiddels twee
mensen zich bereid verklaard om
in te stappen. Elodie Luinge neemt
in principe het interne, technische
voorzitterschap op zich, en aspirant
bestuurslid Brecht van Beers (die
al de Duizendknoopbrigade op
poten heeft gezet) zal het park
gaan vertegenwoordigen tijdens
allerhande bijeenkomsten en indien
nodig verdedigen .
Ik heb lang over mijn besluit moeten
nadenken. Na mijnverhuizing, nu al
weer 4 jaar geleden, is het park drie
kilometer verderaf komen te liggen,
waardoor ik er steeds minder vaak
kom of doorheen hoef te fietsen. En
het park is niet alleen daadwerkelijk
verder weg komen te liggen, maar
mede om gezondheidsredenen heeft
het park steeds minder prioriteit
bij mij gekregen. Het Beatrixpark
verdient meer en betere aandacht
dan die ik op dit moment kan
geven en het wordt tijd voor nieuw
elan, misschien een iets andere
aanpak van iemand die letterlijk en
figuurlijk dichter bij het park staat
en woont. Binnen het bestuur blijf ik
meedraaien, maar de vergaderingen
gaan gewoon door als ik om wat voor

reden dan ook afwezig ben. Want
mijn belangstelling en liefde voor
het park blijft, ook op afstand, en ik
zal graag gevraagd en ongevraagd
advies blijven geven. De komende
tijd zal ik in ieder geval Brecht
wegwijs maken in Zuidas en andere
gemeentelijke kringen en haar
voorstellen aan al mijn externe
contacten. Met een beetje pijn in
het hart, maar eigenlijk ook met een
zekere opluchting, is dit misschien
de laatste VAN DE VOORZITTER
die ik voor de nieuwsbrief schrijf.
Maar ik ben ervan overtuigd dat
het goed zal blijven gaan met het
park, de vereniging, de leden en alle
activiteiten want we hebben een heel
goed bestuur met fijne mensen.

Dit is misschien
de laatste VAN DE
VOORZITTER die ik
voor de nieuwsbrief
schrijf
Ik wens iedereen een mooie en
vreedzame zomer toe.
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ZUIDAS

OVER DE GRENZEN

VAN ZUIDAS
MARLE EN M UN NI KSMA

I

n het verleden is al meermalen gebleken dat het
Zuidasgebied steeds vaker de grenzen verlegde
Het oorspronkelijke plan werd keer op keer verder
uitgebreid, in westelijke en oostelijke richting en ook
de bouwvolumes werden behoorlijk opgerekt. En in
datzelfde Zuidasgebied ligt een nog relatief klein station
met smalle en korte perrons, lijken fietsenstallingen
telkens te klein en zijn de autoparkeertarieven, de huren
en de huizenprijzen ongekend hoog.
Corona kwam, de meeste kantoormensen werkten vanuit
huis, alle horecagelegenheden waren dicht, twee jaar was
het vrij rustig ook op die perrons en in de ondergrondse
garages, al ging het bouwen, bijv. aan de Valley, gewoon
door. De plannen voor het verbreden en ondergronds
brengen van de A10 – het ZuidasDok – en een nieuw
station zijn er nog steeds. Maar alle werkzaamheden
worden steeds verder opgeschoven in de tijd, en blijken
veel gecompliceerder te zijn/worden en vele malen
duurder uit te vallen. De plannen vallen in deelprojecten

uiteen en worden niet meer ondergebracht bij een enkel
consortium. De woningbouwplannen lijken wel gewoon
door te gaan: Aan de rand van het Beatrixpark worden
voorbereidingen getroffen voor de bebouwing van kavel
6 en 7, twee hoge woontorens langs de A10 omgeven
door groen. Voor kavel 2, bouwblokken langs de Prinses
Irenestraat, is een tender uitgeschreven.
De plannen voor renovatie van Convict en Kapel,
(dependance van het conservatorium) wederom met een
tuin eromheen, waren prachtig. Helaas: half april kwam
het bericht dat de AHK zich terug moet trekken; het
wordt te duur door de stijgende bouwkosten. We vinden
dit echt ontzettend jammer. We weten nog niet wat er nu
gaat gebeuren met Convict en Kapel
De RAI had twee jaar lang geen congressen of
tentoonstellingen, maar wel veel bezoekers voor Coronavaccinatie of pcr-testen en stelde ruimtes beschikbaar
voor initiatieven die wel doorgang konden vinden.

We weten nog niet
wat er nu gaat
gebeuren met
Convict en Kapel

zo had het moeten worden
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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ZUIDAS | LEDENADMIN

Inmiddels worden daar ook weer
activiteiten ontwikkeld; er werd weer
Kingsland georganiseerd en wellicht
worden de zeshonderd kamers van
het NHOW hotel eindelijk door
toeristen ingenomen. Strandzuid
is weer open en is gestart met het
waterterras in de Boerenwetering
te bouwen. Misschien is de
fluisterbootjesverhuur achter de
RAI al open, de Wielingenstraat is al
bijna heringericht.
Op de kop Zuidas tegenover de RAI
zijn inmiddels appartementen en
kantoren afgebouwd of bijna klaar
en wordt hard gewerkt om ook de
pleintjes tussen de gebouwen in te
richten conform inspraak door de
nieuwe bewoners.
Het verkeer op de A10 staat weer
als vanouds stil rond spitstijd
of rijdt in ieder geval een stuk
langzamer. Onder die A10 en onder
de sporen wordt parallel aan de
Parnassusweg een nieuwe doorgang

aangelegd, stapsgewijs, die klaar
moet zijn als de Minervapassage
wordt aangepast/vernieuwd/
verbreed. Alle plannen, planningen,
voornemens en initiatieven kunt
u tot in detail bekijken en lezen op
de website van Zuidas. En u kunt
rondwandelen aan de hand van
de Groene Zuidaswandeling, een
terrasje pikken bij een van de vele
horecagelegenheden of u laten
fotograferen bij het reuzenbeeld
op het plein voor het nieuwe
rechtbankgebouw. Naar de film op
het VU terrein, naar de markt op
donderdag op het Gershwinplein
of naar een theatervoorstelling
in de Griffioen (eveneens op het
VU-terrein). En straks is er ook
een museum in de Valley (maar u
kunt nu al even openbare trappen
bestijgen tot een bepaalde hoogte).
Ondertussen is ook de AkzoNobel
collectie weer binnen te
bewonderen. En tussen Stadionkade
en Strawinskylaan wordt de

Beethovenstraat groener dankzij
een buurtbudgetinitiatief van een
bewoonster, kunt u padel spelen, en
op heel veel plaatsen meeneemkoffie
kopen. Ook leuk: een bezoekje aan
de botanische tuin Zuidas (voorheen
Hortus Botanicus VU) of wandelen
door het plangebied Verdi dat zich
uitstrekt tot aan de Nieuwe Meer.
Want de grenzen van Zuidas lopen
inmiddels van de Joodse Synagoge in
de buurt van de RAI tot bijna in het
Amsterdamse bos. En van Prinses
Irenebuurt tot bijna aan het Groot
Gelderlandplein, waar je vanuit
Zuidas en delen van Buitenveldert
met een gratis busje kunt komen.
Verleg ook uw grenzen en verlaat
af en toe het Beatrixpark om de
Zuidaspostzegelparkjes te ontdekken.
Veel plezier! En is het in de zomer te
warm : tussen de hoge torens waait
het bijna altijd en de schaduwen die
zij werpen zijn enorm.

In het midden kavel 6/7 en 2

LEDENADMINISTRATIE
ELODI E LUI NGE

I

n deze rubriek geven wij u de stand van zaken van
de ledenadministratie. Zoals we al eerder meldden
hebben we het bestand flink opgeschoond door
iedereen die drie jaar of langer niet betaald had, te
schrappen als lid.
Wij hebben van bijna 400 leden/geïnteresseerden
een mailadres, dat we uitsluitend gebruiken voor het
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incidenteel versturen van een nieuwsflash. Na die actie
hielden we 921 leden over.
Aantal leden op 1 november 2021		
Nieuwe leden					
Opgezegd, verhuisd of anderszins		

921
15
7

Aantal leden op 1 april 2021			

929
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PENNINGMEESTER

VAN DE

PENNINGMEESTER
TANNE K E DE N BL A AUW E N

Z

oals gebruikelijk treft u in deze
voorjaarsnieuwsbrief de jaarcijfers van onze
Vereniging aan. Op 20 februari 2022 heeft de
kascommissie, bestaande uit mevrouw L.C.M. Zuiderwijk
en de heer R.J.C. Vijverberg de jaarrekening voor 2021,
de boekhouding, een uitdraai van de ING-rekening en de
jaaropgave van de ING-rekening met bijbehorende uitleg
over de uitgaven en inkomsten digitaal ontvangen.
Na grondige inspectie, narekenen van alle cijfers,
controleren van het kasboek en de bankafschriften, werd
de jaarrekening op 3 maart 2022 goedgekeurd.
Wij bedanken de beide leden van de kascommissie voor
hun degelijke werk. Aangezien de heer Vijverberg al
7 jaar onze financiën controleert, heeft hij terecht te
kennen gegeven dat het beter is wanneer hij vervangen
wordt door een nieuw lid. We hebben gelukkig iemand
anders gevonden om hem te vervangen; die zal worden
voorgedragen op de vergadering.
Het jaar werd afgesloten met een positief saldo van
€ 1.604,82 , vooral doordat Corona veel activiteiten
onmogelijk maakte. Toch hebben we ook nog T-shirts
en fleeces met logo van de vereniging gekocht voor de
vrijwilligers in de Hof en voor de Duizendknoopbrigade,
die wekelijks de Japanse duizendknoop verwijdert.
Hierdoor is het duidelijk dat ze met toestemming in het
park aan het werk zijn.
Doordat het Amstelpark dit jaar 50 jaar bestaat en de
Arsenijhof als onderdeel van de voormalige Floriade dus
ook 50 jaar bestaat, zullen een aantal extra activiteiten
in 2022 georganiseerd worden. Deze activiteiten zijn
deels nog niet begroot omdat de coronaregels tot nu toe
vooruitplannen moeilijk maakten. De uitgaven voor het
jaar 2022 zullen dus waarschijnlijk hoger uitvallen dan op
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dit moment in de jaar cijfers begroot is.
Aan contributies ontvingen wij in 2021 € 21.922,93,
afkomstig van 778 van de 921 leden, die dus gemiddeld
maar liefst € 28,00 overmaakten. Wij danken alle
vrienden heel hartelijk voor hun bijdrage. Daarbij
ontvingen wij een behoorlijk aantal zeer royale bijdragen.
De gulle gevers hebben een bedankbriefje van het
bestuur ontvangen.
In mei of juni krijgt u een brief in de bus met het verzoek
tot het overmaken van de ledenbijdrage over 2022.
Voor de duidelijkheid nogmaals: de jaarlijkse bijdrage is
vrij met een minimum van € 5,00 per persoon per jaar en
het gemiddelde bedrag dat wordt overgemaakt ligt iets
boven de vijf en twintig euro.
Bij betaling van uw contributie graag het lidnummer
vermelden (boven uw naam op het adresetiketje van de
nieuwsbrief en in mei of juni vermeld in de brief). Een
andere optie is het vermelden van volledige postcode en
huisnummer.
Indien u de bijdrage over 2021 nog niet betaald heeft, dan
wordt u hieraan herinnerd per email of indien uw email
adres niet bij ons bekend is in de 2022 brief. U kunt de
contributie van 2021 dan tegelijk met de bijdrage van 2022
overmaken.
Leden die, ondanks herhaalde herinneringen, twee
jaar of meer geen contributie betaald hebben, zullen
in de loop van dit jaar zonder nader bericht uit het
ledenbestand worden verwijderd.
Voor vragen, mededelingen en adreswijzigingen kunt u
ons e-mailadres gebruiken: mail@vriendenbeatrixpark.nl
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ARTENIJHOF

UIT DE

ARTSENIJHOF
DIT JAAR 2022 IS EEN HEEL BEL ANGRIJK JAAR
VOOR HET BEATRIXPARK. EEN VAN DE MOOISTE
PLEKJES IN HET PARK, DE ARTSENIJHOF,
BESTAAT 50 JAAR.
MI RJAM LOUI SSE

D

e Artsenijhof bestaat
50 jaar. Deze medicinale
kruidentuin was onderdeel
van de tuinbouwtentoonstelling de
Floriade in 1972. Het Amstelpark
is zelfs geheel nieuw ontworpen
voor die tentoonstelling. Tijd voor
een feestje, het kan en mag weer.
Dat die Artsenijhof nog bestaat
is toch ook een klein wonder:
de bezuiningingswoede van de
gemeente Amsterdam in de jaren
negentig dreigde het einde van de
Hof te betekenen. Het onderhoud
van parken vond men te duur
worden en het onderhouden van
een specialistische kruidentuin
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paste al helemaal niet in de
financiële overwegingen. De
beplanting was verwilderd, een
enkele parkbezoeker vond dat van
een bijzondere schoonheid, maar
de meeste parkbezoekers vroegen
om beter onderhoud. Laten we er
een mooie speeltuin van maken,
overwoog de gemeente, dat kost
niet zoveel. Gelukkig bestond er
sinds 1981 een Vereniging Vrienden
van het Beatrixpark. Die heeft
voorgesteld om met vrijwilligers
de Hof te gaan onderhouden onder
de voorwaarde dat de gemeente/
stadsdeel de infrastructuur zou
verzorgen. Daarom kunnen we nu in

2022 ook een jubileum vieren van het
vrijwilligerswerk, (begonnen in 2000)
maar dat door corona uitgesteld
moest worden.
De participerende burger
Het virus heeft het vrijwilligerswerk
niet gemakkelijker gemaakt de
afgelopen jaren. Opvallend, de
aanmeldingen voor vrijwilligerswerk
in de Hof namen juist toe. Voor het
eerst hebben we een soort wachtlijst
moeten maken. Er waren ook weer
afvallers, vaak omdat men een
nieuwe baan heeft gevonden. In
maart hebben we na meer dan 2
jaar weer een gezamenlijk overleg
NIEUWSBRIEF: 41e JAARGANG, VOORJAAR 2022

ARTSENIJHOF

gehad met alle vrijwilligers om
ons op het nieuwe seizoen voor
te bereiden, plannen te maken,
aanvullingen te bestellen en overleg
over het verplaatsen en vervangen
van planten. De juiste plant op de
juiste plaats, dat blijft de uitdaging,
zeker nu het klimaat toch echt wel
verandert. Maar vooral ook het
bewaken van het oorspronkelijke
plan van de medicinale kruiden.
De ideeën over zelf composteren
worden ook duidelijker, daarbij is
het van het allergrootste belang
dat iedere vrijwilliger op de
hoogte is van het hoe en waarom.
Wekelijks bijgehouden werklijsten
en het herzien en verduidelijken
van de richtlijnen voor het werk
moeten daar goed bij helpen. De

Een werkgroepje
bereidt het jubileum
voor en we plannen
ook nog een bezoek
aan een, voor
de vrijwilligers,
interessante tuin of
organisatie
midzomerlunch in de Hof met eigen
meegebrachte gerechten is inmiddels
een vast en zeer gewaardeerd
ritueel. Een werkgroepje bereidt
het jubileum voor en we plannen

Oude situatie met buxushaagjes
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

ook nog een bezoek aan een, voor
de vrijwilligers, interessante tuin of
organisatie. Kortom, het wordt vast
een mooi seizoen.
Onderhoud
Het overleg met het stadsdeel over
het onderhoud van de infrastructuur
van de Artsenijhof blijft toch steeds
weer een gevecht, het ene jaar gaat
het beter dan het andere. Corona
heeft de situatie vertroebeld,
persoonlijk overleg blijft het meest
effectief. De vervanging van de
zieke, beeldbepalende buxushaagjes
in de Hof was een zeer positieve
mijlpaal, de vrijwilligers waren
blij, het had lang geduurd, het is
leuker werken met planten als
er geen doodziek hegje omheen
staat. En de Vereniging heeft daar
ook zeer positief op gereageerd.
Het vervolg is minder. De nieuw
aangeplante hegjes van Ilex crenata
(prima keuze) groeien naar alle
kanten uit, hadden eerder een eerste
vormsnoei moeten ondergaan en
de droogte heeft ook zijn tol geëist.
Ook het onderhoud van de paden
laat duidelijk te wensen over, er is
niet meer “gemugd” de laatste jaren
(het met stoom schoonspuiten van
de bemoste tegels) waardoor er
al een aantal valpartijen onder de
vrijwilligers zijn geweest. Maar ook
losliggende of verdwenen stenen in
de paden blijven een ergernis, van
de vrijwilligers, maar ook van andere
parkbezoekers.
Het aanstellen van een
parkconciërge voor het Beatrixpark

is weer een heel goede beslissing,
(zie het interview elders in deze
Nieuwsbrief met Ritsko de Vries),
maar ook hij is afhankelijk van
beslissingen en een zo mogelijk
snelle aanpak door de leiding van
het stadsdeel. We gaan ervanuit
dat na corona weer een effectiever
overleg plaatsvindt. Maar… goed of
minder goed overleg, de vrijwilligers
zorgen er hoe dan ook wel voor dat
die Artsenijhof er altijd mooi en
verzorgd uitziet!
Momenteel zijn er ca. 35 vrijwilligers
die meewerken. Aanmeldingen graag
via de website van de vereniging.
Daarop staan ook de aankondigingen
van de festiviteiten rond het 50-jarig
jubileum van de Artsenijhof.

Helaas is door het
stadsdeel besloten
om later in het
seizoen te snoeien
omdat het dan dit
jaar niet nog een
keer moet, op die
manier kunnen
de kosten worden
gedrukt. Volgend jaar
zal het waarschijnlijk
allemaal wat
overzichtelijker zijn.

Nieuwe ilexhaagjes die wachten op de 1e snoei
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AMANDELBOOM

EEN KRUID

UIT DE ARTSENIJHOF
AMANDELBOOM
MARION VERWA AL

S

inds dit voorjaar is de
amandelboom, Prunus dulcis,
de zoete amandel, in vak
51 in het noordvak te vinden. Nu
ja, amandelboompje. Daar is een
geschiedenis aan vooraf gegaan.
Vele jaren heeft er een mooie
amandelboom in vak 68 gestaan,
maar deze heeft een ziekte gekregen
waardoor het blad verdorde en de
boom langzaam afstierf. Omdat
planten op de oude plek het risico
had dat de nieuwe boom via de grond
eveneens ziek zou worden, hebben
we de nieuwe boom in hetzelfde
vak een paar meter naar het oosten
geplant. Maar blijkbaar was dat niet
ver genoeg want ook deze werd ziek.
Dus een nieuwe plek en een nieuwe
boom. Het werd vak 53, in de border
aan de oostzijde van het noordvak.
Vorig voorjaar geplant bleek hij
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daar toch te veel te lijden te hebben
van de schaduw van de bomen
langs de Boerenwetering buiten de
Artsenijhof. Nogmaals een nieuwe
plek om te herplanten en dat is dus
nu vak 51 geworden. In de hoop dat
de amandel de schaduw op de grond
kan verdragen.
De amandelboom is een kleine
bladverliezende loofboom, behorend
tot de rozenfamilie en daarbinnen tot
het Prunusgeslacht. De boom komt
oorspronkelijk uit het gebied van
de Levant tot aan Kirgizië en groeit
in bergachtige gebieden meestal
tussen 700 en 1700 meter hoogte.
De boom gedijt het best op zonnige
hellingen op een rotsachtige bodem
in een mediterraan klimaat met
warme droge zomers en milde, natte
winters.

De boom bloeit uitbundig in het
vroege voorjaar met zachtroze
bloesem voordat er bladeren
zijn gevormd. De oogstrelende
amandelbloesemtakken van
Van Gogh zijn niet voor niets
wereldberoemd. Helaas zijn er
bezoekers die de verleiding niet
kunnen weerstaan een tak af te
rukken, wat we dit jaar met een
provisorisch hekje ervoor hebben
trachten te voorkomen.
De zoete amandel is de meest
gekweekte notenboom op de wereld.
Hij hoort in een kruidentuin thuis
vanwege de olie die uit de pitten
geperst kan worden. De pitten
bevatten 55% olie, die zowel voor
voeding als op de huid gebruikt kan
worden.
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De olie bestaat voornamelijk
uit oleïnezuur, een enkelvoudig
onverzadigd vetzuur dat ook
door onze huidklieren wordt
geproduceerd. Verder bevat het

veel vitamines, zoals B1, B2, B6
en vitamine E, mineralen en
fytosterolen (een bioactieve stof
met een gunstig effect op het
cholesterolgehalte in het bloed).

De olie heeft een verzachtende,
voedende en jeukverlichtende
werking op de huid en is ook voor de
babyhuid een aanrader.

Helaas zijn er
bezoekers die de
verleiding niet
kunnen weerstaan
een tak af te rukken,
wat we dit jaar met
een provisorisch
hekje ervoor
hebben trachten te
voorkomen

EVEN

VOORSTELLEN
JANTIEN BRILLENBURG WURTH;
ASPIRANT BESTUURSLID

J

antien woont samen met
Peter in de Anthonie van
Dyckstraat. Ze houdt vooral van
bergbeklimmen, muziek en natuur.
Ze heeft een brede achtergrond als
communicatie-adviseur en geeft
naast haar werk ook nog yogales
aan collega’s in het bedrijfsleven
en voor sporters. Met een hart voor
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

groen is zij vorig jaar gestart met
de “Dirtbusters”, een ploeg van
vrijwilligers die het Beatrixpark één
keer in de maand weer helemaal
schoonveegt.
Jantien zal, indien zij als bestuurslid
wordt gekozen, de vereniging
bijstaan met communicatie, zoals het
beheer van de website. Momenteel

draagt ze bij aan de organisatie van
activiteiten in het park, zoals de
viering van het 50-jarig jubileum
van de Floriade. Het leukst is om
dit samen te doen, voor en door
buurtgenoten, om nog meer te
kunnen genieten van het mooie
groen en aanbod van cultuur in
Amsterdam Zuid, nu en in de
toekomst.
NIEUWSBRIEF: 41e JAARGANG, VOORJAAR 2022
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INTERVIEW

RITSKO
25 MAART 2022
LOES LESTE R H UI S

G

ekleed in bedrijfskleding,
een oranjewit veiligheidsjack
van het Stadsdeel Zuid, komt
Ritsko aangelopen. Wij hebben
afgesproken in het zuidvak van de
Artsenijhof. Op 9 maart, één van
de eerste lentedagen. Om ons heen
de prille bloesemknoppen van de
kweepeer, in de perken uitbundig
bloeiende sleutelbloemen en
helleborussen. Een inspirerende
omgeving om met Ritsko van
gedachten te wisselen.

Sinds mei 2021 werkt
Ritsko de Vries als
Parkconciërge voor
het Stadsdeel Zuid.
12
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Sinds mei 2021 werkt Ritsko de Vries
als Parkconciërge voor het Stadsdeel
Zuid. Ik dacht zelf dat hij al veel
langer in dienst was. Misschien
komt dat omdat hij zo makkelijk
benaderbaar is. Ik kom hem vaak
tegen als ik een wandeling maak of
als ik in de Artsenijhof werk. Als ik
een vraag heb, luistert hij en denkt
mee over een oplossing.
Ritsko is geboren in Alphen a/d
Rijn en hij woont nu in Amsterdam.
Hij werkte als sportinstructeur op
een basisschool en wilde eens iets
anders. Zich oriënterend kwam hij
de functie Parkconciërge op Internet
tegen en besloot te solliciteren.
Eigenlijk dekt de naam van de
functie de lading niet, zegt hij direct
aan het begin van ons gesprek. Een

conciërge, zoals hij die kent van
zijn schooltijd, houdt toezicht op
het gebouw van de school, grijpt
in als leerlingen bijvoorbeeld in
de fietsenstalling fietsen, noteert
de ziekmeldingen. De functie
van Parkconciërge is ontstaan uit
de behoefte om het beheer in de
parken te verbeteren. Niet alleen
maar nieuwe plannen lanceren voor
groen in de stad, maar ook aandacht
hebben voor het onderhoud van
de bestaande parken. Onder de
verantwoordelijkheid van oudwethouder Laurens Ivens is daarom
deze functie in het leven geroepen.
Het is de taak van de parkconciërge
om vragen, die gebruikers
(bezoekers, ondernemers) van het
park hebben, snel op te pakken.
Hij/zij is de Haarlemmerolie tussen
NIEUWSBRIEF: 41e JAARGANG, VOORJAAR 2022
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de gebruikers en de gemeentelijke organisatie. Ritsko
doet dit voor het Beatrixpark en het Amstelpark, maar
soms ook voor het Gijsbrecht van Aemstelpark. Binnen
de gemeente Amsterdam zijn er tegelijkertijd met
Ritsko nog zes Parkconciërges aangesteld, die werken
voor parken in andere buurten. Met elkaar hebben
de zeven Parkconciërges een coördinerend overleg,
waar ervaringen met de wijze van de aanpak worden
uitgewisseld.

Over de vrijwilligers in het
Beatrixpark is hij lovend. De
contacten met de bestuursleden
van de Vrienden van het park
lopen goed
Over de vrijwilligers in het Beatrixpark is hij lovend. De
contacten met de bestuursleden van de Vrienden van
het park lopen goed. Het resultaat van het werk van
vrijwilligers van de Artsenijhof is voor hem altijd weer
een lust voor het oog.
Ritsko vindt het een uitdaging om bij de aanpak van
een vraag de onderste steen boven te krijgen. Hoe krijg
ik degene te pakken, die verantwoordelijk is voor het
oplossen van de vraag. Als eerste meldt hij de vraag
online in het gemeentelijk systeem (SIA) waar alle
burgers gebruik van kunnen maken. Als tweede gaat hij
intern aan de slag. Welke afdeling gaat er over, welke
medewerkers houden zich er mee bezig, wat worden
de concrete acties? Veel heen en weer gemail en gebel.
Soms lukt het en dat zijn mooie momenten. Zoals met
de lantaarnpaal aan het Boerenweteringpad bij de eerste
kruising naar rechts. Ritsko kreeg er van verschillende
bezoekers van het Park een melding over. De paal stond
echt gevaarlijk scheef. Het duurde lang voordat zijn
aanpak resultaat had. Uiteindelijk is de lantaarnpaal toch
door het GEB recht gezet.
Ritsko maakt vaak op de fiets rondes door het Park, hij
luncht op de Werf van Groen, (op de van Heenvlietlaan)
en hij steekt de handen uit de mouwen als dat zo te
pas komt. Zoals bij de storm Corrie eind februari. In
het verleden heeft hij bij Defensie gewerkt, dus bij het
wegslepen van de omgevallen bomen kon hij zijn borst
natmaken.
Soms maakt hij in gewone kleding een ommetje door
het Park. Hij wordt dan minder vaak aangesproken door
bezoekers en kan goed om zich heen kijken. Een rondje
met de medewerkers van Handhaving is ook leerzaam.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

De afgelopen tijd hebben zij vooral op handhaving van
de Coronaregels gestuurd. Mijn eigen indruk is dat het
met handhaving in het park wel meevalt. Volgens Ritsko
is dat wat te optimistisch. Veel hondenbezitters lappen
bijvoorbeeld de regels aan hun laars. In de Kastanjering,
op weg naar de hondenweide, laten ze de hond loslopen.
Zonde, want op de grasstrook langs de ring beginnen nu
in de lente de bolletjes de grond uit te komen. Pril groen,
dat gekoesterd moet worden.
Terwijl wij ons gesprek voeren, wordt hij regelmatig
gebeld. Eén keer verontschuldigt hij zich en beantwoordt
hij de beller. Iemand, die beroepshalve een vraag stelt.
Ritsko heeft het al besproken met zijn coördinator. Die is
er mee bezig, maar er zijn meer partijen bij betrokken.
Ritsko zegt de beller toe dat hij er nog meer druk op zal
zetten.

Hij is blij dat er meer
medewerkers bij Groenbeheer
worden aangetrokken
Soms is het frustrerend, als het hem niet lukt iets voor
elkaar te krijgen. Het is vaak moeilijk om door de
bureaucratie heen te breken. Toch blijft hij suggesties
aandragen om werkprocessen te verbeteren. Bijvoorbeeld
rondom het ophalen van afval. Een stokpaardje van
Ritsko, want een schoon park heeft een positieve
uitstraling op zijn bezoekers. Hij is blij dat er meer
medewerkers bij Groenbeheer worden aangetrokken. De
werving daarvoor is van start gegaan.
De diversiteit aan bomen in het Beatrixpark vindt Ritsko
prachtig. Hij doet momenteel een opleiding op het
terrein van Groen. Hierdoor kijkt hij steeds gerichter
naar wat er om hem heen groeit en bloeit. Het park is
gevarieerd: de grote vijver, de wilde bloemenweide, het
fietspad dat door het Park loopt. Het draagt allemaal
bij aan een multifunctioneel gebruik van het Park. Zo
heb ik er zelf nooit naar gekeken. Maar ik begrijp zijn
opmerking.
Een analoge versie van de Nieuwsbrief heeft Ritsko
nog nooit gezien. Hij leest de brief altijd op de website.
Ik vertel hem dat veel Vrienden graag een gedrukt
exemplaar twee keer per jaar in de brievenbus vinden.
We sluiten het gesprek af dat ik ervoor zorg dat hij bij zijn
eerstvolgende rondje Artsenijhof een echte Nieuwsbrief
van mij krijgt. Gewoon om buiten te lezen lekker rustig
zittend op een bankje.
NIEUWSBRIEF: 41e JAARGANG, VOORJAAR 2022
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WANDELEND

OP ONTDEKKING IN HET BEATRIXPARK
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

C

orona-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 zeer gewenst: (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
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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.
Dit zijn voor 2022 de volgende data en locaties.
Bomen: 2 oktober (medicinale bomen), 6 november, 4
december.
Artsenijhof: 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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Speuren & vinden
Ontdek Nederland met de IVN-zoekkaarten

Zo werkt deze zoekkaart Begin bij start. In ieder rondje staat een vraag. Is het antwoord op
die vraag ja, dan volg je de lijn met ja. Is het antwoord nee, dan volg je de lijn met nee. Ga zo
door met de vragen tot je bij een tekening uitkomt. Vergelijk de tekening nog eens goed. Is het
dezelfde? Dan weet je de naam, want die staat bij de tekening.
Met deze zoekkaart kun je achter de naam komen van een boom als er bladeren aan zitten.
Door naar de bladeren te kijken kun je zien welke boom het is. Soms bestaat een blad uit meerdere kleine blaadjes. Dit heet een samengesteld blad. Om te weten of je te maken hebt met een
bladsteel of een takje kan je kijken naar de kleur. De (hoofd) steel van zo’n blad is meestal te
herkennen aan de groene kleur. Een takje is meestal bruin gekleurd. Natuurlijk staan niet alle
bomen op deze zoekkaart. Maar de bekendste kun je er wel mee vinden.

Rupsen
Vlinders
Nachtvlinders
Libellen
Hommels
Bodemdieren
Spinnen
Muggen, vliegen, bijen en wespen
Waterdieren
Schelpen en slakken van de
Noordzee
Aanspoelsels op het strand

Struiken in blad
Vogels
Roofvogels
Roofvogelsilhouetten
Weide- en waadvogels
Diersporen
Muizen
Reptielen en ambieën
Dieren van de nacht
Grote grazers
Stenen
Orchideeën

De volgende zoekkaarten zijn verkrijgbaar:

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-prot organisatie in voor een groen, gezond
en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen.
We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.
Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren
natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier
kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid.
IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen
stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Bomen in knop
Bomen in blad
Boomvruchten
Waterplanten
Bos- en heideplanten
Duinplanten
Bloeiende bermplanten
Landbouwgewassen
Grassen, varens en mossen
Bladgallen
Paddenstoelen
Koolsoorten

9 789050 116336

Zoekkaart
Boombladeren
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De volgende zoekkaarten zijn verkrijgbaar:

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-prot organisatie in voor een groen, gezond
en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen.
We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.
Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren
natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier
kernthema’s: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid.
IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen
stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Met deze zoekkaart kun je de namen opzoeken van hommels. Op deze kaart staan de hommels
die het meest in Nederland voorkomen. Over de hele wereld vliegen er ruim 200 verschillende
soorten rond. Bovendien vind je binnenéén soort ook nog eens verschillen: er zijn koninginnen,
mannetjes en werksters. Gelukkig hebben die wel dezelfde kleurpatronen.

Zo werkt deze zoekkaart Begin bij start. In ieder rondje staat een vraag. Is het antwoord op
die vraag ja, dan volg je de lijn met ja. Is het antwoord nee, dan volg je de lijn met nee. Ga zo
door met de vragen tot je bij een tekening uitkomt. Vergelijk de tekening nog eens goed. Is het
dezelfde? Dan weet je de naam, want die staat bij de tekening.
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Hommels
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ALV AGENDA

ALGEMENE

LEDENVERGADERING
DINSDAG 31 MEI
KERKRUIMTE VAN DE REMONSTRANTSE KERK
INGANG DIEPENBROCKSTRAAT 46
U BENT WELKOM VANAF 19.00 UUR
DE VERGADERING BEGINT STRIKT OM 19.30 UUR

Agenda
1. Opening
2. Presentatie: (onder voorbehoud)
Dhr. Jan Maas, landschapsarchitect, geeft toelichting op het ontwerp voor de buitenruimte van de
woontorens op kavel 6 &7 in het Beethovenkwartier.
Korte pauze
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
Concept notulen Algemene Ledenvergadering 14 september 2021
Jaarcijfers
Verslag kascommissie, benoeming nieuwe kascommissie
Begroting 2022 met voorstel voor een specifieke grotere uitgave.
Kort verslag bestuursleden over ontwikkelingen in en rond het park
Bestuurssamenstelling;
- er hoeven geen bestuursleden herbenoemd te worden;
- het bestuur stelt voor om mevr. J. Brillenburg Wurth te benoemen tot bestuurslid.
10. Rondvraag en sluiting
Toelichting bij agendapunt 4 t/m 7 : de notulen, de jaarcijfers en de begroting 2022 zijn opgenomen in deze
Nieuwsbrief. Het verslag van de kascommissie is in print beschikbaar in de vergadering.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
D.D. 14 SEPTEMBER 2021
Aanwezig:
Leden: De heer of mevrouw: Akkerman, Bakker, van
den Berg, den Blanken, Boere, Brillenburg Wurth, van
Caspel, Dekker, Geenen, Hageman, Hartman, Hellemons,
Huigsloot, van Helden, eldenHeldenHuizinga, Hogenes,
Ide, Kreijn, de Lange, van Leeuwen, Lemberger,
Lesterhuis, Peeter, Magnee, Mante, F. Munniksma, Muhl,
Nuijens, de Ruuk, Schade, Schouten, Veldman, Verwaal,
de Vogel, Werners-Wagner, Wevers, Zuiderwijk
Bestuursleden: M. Munniksma (voorzitter), M. Louisse
(secretaris), T. den Blaauwen (penningmeester), A.A.M.
Hesseling, E. Luinge (notulen), A-M. Raukema, N. de
Braak en B. van Helden-Pathuis.
Voorafgaand aan het zakelijke gedeelte van de
vergadering geven drie gastsprekers een presentatie:
1.
Architect Jan Peter Wingerden en Erik Duiker, Hoofd
Huisvesting en beheer van de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten, presenteren de plannen voor de
vestiging van een dependance van het Conservatorium in
het voormalige Klooster en Convict.
Een aantal vragen naar aanleiding van de inspirerende
presentatie:
Hoe gaat dat tijdens de bouw? Er komt een tijdelijke
bouwweg, in combinatie met de bouw van de woningen
in Beethoven 2. Daardoor gaat er geen transport via de
Prinses Irenestraat, noch langs de bestaande wegen.
Hoe zit dat met licht ’s avonds en ‘s nachts? Het ronde
gebouw wordt ’s avonds bij een uitvoering/optreden
verlicht, dat is aan de bovenrand dan te zien. Maar ’s
nachts zal er zeker geen permanente verlichting zijn.
Wat zijn de afspraken met de horeca? Er is een aangepast
plan van eisen met betrekking tot de horeca die zich
hier gaat vestigen; zo mogen de terrassen hier maar
tot maximaal 23:00 uur open zijn. De beheerder van
het conservatorium zal ook toezien op handhaving bij
overlast rond de horeca.
Waarom is het entree-gebouwtje niet ook rond? Hoewel
we de nieuwe vormen geïnspireerd laten zijn door de
ronde vormen van het park, was de oorspronkelijke
vorm van het entree-gebouwtje vierkant, en dat is dus zo
gerespecteerd.
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Leden die nog aanvullende vragen hebben over de
plannen kunnen die via de mail van de Vrienden stellen.
2.
Michiel Huijsman licht de achtergrond toe van de
nieuwe Luistergids die is ontwikkeld speciaal voor het
Beatrixpark:
Soundtrackcity heeft met Urban Sound Lab een unieke
gemeenschap van actieve luisteraars opgebouwd in
Amsterdam Zuid. Met kunstzinnige en innovatieve
luisterpraktijken doen bewoners onderzoek naar de
akoestische aspecten van de stedelijke buitenruimte.
Onder begeleiding van kunstenaars ontwikkelen zij
nieuwe concepten voor de goed klinkende, gezonde stad
van de toekomst.
De geluiden om ons heen, binnen- en buitenshuis,
hebben grote invloed op ons leven, ons welbevinden,
onze gezondheid en hoe we ons tot elkaar verhouden.
Iedereen en alles op deze wereld klinkt en maakt geluid.
Maar veel dringt niet door tot ons bewustzijn. Urban
Sound Lab brengt daar verandering in. Ze werken aan
sensibilisering en bewustwording van de geluiden om
ons heen. Welke geluiden horen we? Welke invloed
hebben deze op ons leven?
Het bestuur van de Vrienden heeft nu voor het
Beatrixpark de wandeling “Expeditie naar de
Luisterhorizon” laten maken. Alle Vrienden zullen hiervan
een papieren kopie ontvangen bij de najaarsnieuwsbrief.
Dit ter ere van het 40-jarig Jubileum van de vereniging,
en 50-jarig jubileum van de Floriade, die deels in het
Beatrixpark plaatsvond.
Algemene Ledenvergadering:
1. Opening en mededelingen
In verband met de corona-maatregelen wordt deze
opnieuw uitgestelde vergadering gehouden in de grote
zaal van de Remonstrantse kerk. Voorzitter Marleen
Munniksma opent de vergadering. De bestuursleden
worden voorgesteld.
De secretaris leest de namen voor van de leden die zich
hebben afgemeld.
Vooraf hebben zich meer leden aangemeld dan op
NIEUWSBRIEF: 41e JAARGANG, VOORJAAR 2022

CONCEPT-NOTULEN

de presentielijst zijn bevestigd. In bovenstaande
aanwezigenopsomming is vermeld wie de
aanwezigheidslijsten heeft geparafeerd.
2. Ingekomen stukken:
Als ingezonden mededeling zijn suggesties gedaan inzake
de fietsroute Prinses Irenestraat; een voorstel om te
flyeren om leden te winnen en een verzoek om borden te
(laten) plaatsen tegen de overlast van feestvierders in het
park.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2020
De notulen van de Algemene Ledenvergadering in
augustus 2020 worden ongewijzigd goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Jaarcijfers (zie voorjaarsnieuwsbrief 2021)
Penningmeester Tanneke den Blaauwen licht de cijfers
toe, zowel de jaarcijfers over 2020 als de begroting voor
2021. Deze waren al eerder gepubliceerd, conform de eis
van de statuten, dat binnen zes maanden een financieel
overzicht moet worden gegeven aan de leden. Op de
publicatie in de nieuwsbrief daarvan zijn geen reacties of
opmerkingen bij het bestuur binnengekomen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het financiële
plaatje grotendeels hetzelfde zal zijn als voorgaande
jaren. De ledenbijdrage is (gelukkig) redelijk constant.
Het bestuur heeft wat extra uitgaven goedgekeurd voor
bijvoorbeeld kleding: wie voor de Vrienden in het park
werkt krijgt een speciaal T-shirts en soms zelfs een
fleecejas.
Aan de leden is een wandeling langs Art Zuid
aangeboden.
Daarnaast is de aanschaf van de luisterwandeling voor de
viering van het jubileum gedaan.
Er zijn geen vragen over de jaarcijfers of de begroting.
5. Verslag kascommissie
De kascommissie (dhr. Vijverberg en mw. Zuiderwijk)
verklaren het financieel overzicht op juistheid te hebben
gecontroleerd en correct te hebben bevonden. Ze hebben
tevens gecheckt of het vermelde geld ook daadwerkelijk
op de bankrekening van de vereniging staat. Zij adviseren
de leden om het bestuur décharge te verlenen, wat ter
vergadering gebeurt. De kascommissie zal het komend
jaar dezelfde samenstelling hebben.
7. Beleidsplan 2020-2025
Het bestuur houdt bij de bestuursvergaderingen de
vinger aan de pols voor wat betreft de voornemens zoals
die in het beleidsplan zijn geformuleerd. Die zaken
lopen zoals verwacht. Positief is de komst van een heuse
parkconciërge. Daardoor is een aantal zaken sneller
en voortvarender opgepakt dan we gewend waren.
VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Zijn contactgegevens zijn op de site van de Vrienden
opgenomen.
8. Kort verslag over ontwikkelingen in het park.
Een aantal onderwerpen komt aan bod, waarbij de
bestuursleden elk een toelichting geven op de stand van
zaken.
Algemeen.
Anne-Mariken Raukema en Nahna de Braak melden de
voortgang van de activiteiten die we ondernemen om het
park prettig te houden voor bezoekers, onder meer met
de “duizendknoop-brigade”. We hebben permissie van de
gemeente om ook zelf de bramen en brandnetels aan te
pakken. (Toestemming is nodig omdat men niet zomaar
in een gemeentelijk park mag gaan snoeien)
Marleen Munniksma zegt toe namens de leden het
gevaarlijk oversteekpunt in het fietspad/voetpad aan het
einde van de Prinses Irenestraat aan te zullen kaarten
bij het stadsdeel. Een zebrapad zou al helpen. Maar er
zouden ook wat struiken lager gesnoeid of weggehaald
kunnen worden, zodat de fietsers en voetgangers elkaar
tijdig zien.
Wat voorbeelden van ontwikkelingen (voor meer info
raadpleeg de site):
Voor de bankjes rondom de grote vijver is op ons verzoek
het gras/riet lager gemaaid, zodat je weer uitzicht hebt.
Op de toezegging van stadsdeelbestuurder Capel dat er
bij de zitcirkel nieuwe bankjes zouden komen met zicht
naar twee kanten is nog altijd geen opvolging gekomen;
hij heeft dit opnieuw toegezegd. Het bestuur zal hier
aandacht aan blijven geven.
Voor de ontwikkeling op de lange termijn van de
Kastanje-ring (rond de grote vijver) is door de gemeente
een interdisciplinaire werkgroep ingesteld waaraan
de Vrienden deelnemen. Er wordt goed en grondig
onderzocht wat de beste manier is om die ring in ere te
herstellen; hiermee gaan grote kosten gepaard.
Artsenijhof.
Mirjam Louisse doet verslag van de ontwikkelingen met
betrekking tot de Vrijwilligers en de Artsenijhof. In 2020
zouden we met de vrijwilligers het 20-jarig jubileum van
de groep vieren; dat is opnieuw voorlopig opgeschort.
Tot onze vreugde zijn er nog steeds veel mensen die
hier als vrijwilliger tijd en energie in steken; er zijn
goede coördinatoren en er wordt nog steeds op twee
verschillende dagen gewerkt. We hebben zelfs even een
aanmeldingsstop.
Het stadsdeel heeft de dode buxushagen vervangen door
Ilex crenata.
De rondleidingen door het IVN, waarvan de helft door de
Artsenijhof en de andere helft langs de bomen van het
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park worden elke maand goed bezocht.
Communicatie.
Elodie Luinge meldt dat de website achter de schermen is
vernieuwd, om veiliger te werken, en om te zorgen dat de
leesbaarheid op een mobiele telefoon nu ook optimaal is.
Verder meldt zij de leden dat het bestuur zich heeft
gebogen over de gevolgen van de nieuwe Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), en waarom dat
belangrijk is.
Met ingang van 1 juli is deze wet van toepassing, waarin
regels zijn vastgelegd die misstanden binnen besturen
moeten tegengaan. Ook in kleine besturen en ook bij
vrijwilligersorganisaties.
Het bestuur heeft het voornemen om als gevolg hiervan
een Huishoudelijk Reglement op te stellen, en dat een
volgende keer aan de leden te presenteren.
9. Bestuurssamenstelling
Barbara van Helden-Pathuis neemt afscheid als
bestuurslid. Vorig jaar is zij al in het zonnetje
gezet vanwege haar jarenlange inspanningen als
penningmeester (vanaf 1996).
Het bestuur heeft unaniem gemeend haar nu tot erelid
van de Vrienden te moeten benoemen, en doet dat ter
vergadering middels de overhandiging van een speciaal
voor de vereniging ontworpen broche in de vorm van een
Blauwe Reiger, ons logo.
Mirjam Louisse, Joep Hesseling en Anne-Mariken
Raukema worden ter vergadering bij acclamatie
herkozen als bestuurslid, voor de periode van drie jaar.
Het bestuur is verheugd dat zich een nieuw (aspirant)
bestuurslid heeft gemeld: Jantien Brillenburg Wurth zal
het komende jaar meelopen met het bestuur. Zij is al
actief: ze heeft een vuilopruimploeg georganiseerd, die
eens per maand het park aanpakt.
10. Rondvraag en sluiting
Aan de orde komen tijdens de rondvraag:
Het Amstelpark viert het 50-jarig jubileum van de
Floriade en wordt daarvoor opgeknapt. Het Beatrixpark
wordt in principe hier niet bij betrokken. Het bestuur zal
wel vragen om een opknapbeurt van de typische Floriade
elementen, zoals de koepeltjes.
De bruggen zijn nog altijd niet hersteld of vernieuwd. We
hopen en verwachten dat dit toch voor het einde van dit
jaar eens gebeurd zal zijn.
Bij de overkapping van de cirkel rond het kinderbadje
staat een container met een hekje eromheen, dat is om
mensen daar weg te houden wegens instortingsgevaar.
Waarschijnlijk moet aan die constructie meer worden
hersteld wegens betonrot dan alleen dat stuk.
Er is een vergunning aangevraagd voor een
kinderdagverblijf in de nieuw te bouwen gebouwen in
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Beethoven 2. Het bestuur laat weten daar geen bezwaar
tegen te hebben (gemaakt). Er heeft jarenlang ongeveer
op diezelfde plaats een kinderdagverblijf gestaan. Maar
de regels van de GGD zijn streng: waarschijnlijk mag
hier helemaal geen kinderopvang komen zo dicht bij de
(uitstoot van de) A10.
Er zijn steeds meer evenementen in het park, lessen
van sportscholen, groepen van hondenuitlaatbedrijven,
kleinschalige feestjes en dergelijke. Dit was in ons park
niet zo gebruikelijk, nu worden we toch betrokken bij de
algemene maatschappelijke tendens om meer buiten en
in parken te doen. Daarbij zijn we ook nog eens overloop
van andere parken, waar bijvoorbeeld een verbod voor
hondenuitlaatbedrijven geldt. Hier is niet zo veel tegen
te doen; er staat geen hek om het park; het is openbaar
terrein. En zolang men zich aan de regels houdt, die
duidelijk zijn aangegeven bij de ingangen, valt daar
weinig aan te doen door een vereniging van vrienden.
Het enige waar het bestuur al jaren voor ijvert, en dat
zal blijven doen, ook op politiek niveau, is handhaving,
handhaving, handhaving.
We hebben inmiddels de ervaring dat klagen soms wel
helpt. Hoe meer er wordt gemeld bij de gemeente (Mora
– melding openbare ruimte) hoe meer er kans is dat er
iets gebeurt. Bijvoorbeeld de extra vuilcontainers en
meer opruimbeurten door de gemeentelijke vuilnisploeg
die bereikt zijn. Ook de zwervers die worden gemeld
worden verwijderd.
Door nog meer op onze site te vertellen wat wij doen en
wat de leden zelf kunnen doen, hopen we de leden te
activeren hieraan bij te dragen.
Het podium op de grote weide is door verrotting
ingestort; het zal verwijderd worden, en niet herplaatst.
Joep Hesseling heeft de vergadering opgeluisterd met het
voordragen van een kort toepasselijk gedicht:
De Meerkoet
De meerkoet
is meer koet
dan meer
en gaat
hij onder water
zoals dit wonder doet
dan is er weer
meer meer
dat moet
en even later is er weer
meer koet
tekst: Martin Fraterman.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en
sluit de vergadering.
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JAARCIJFERS 2021
TANNE K E DE N BL A AUW E N

Staat van inkomsten en uitgaven over het jaar 2021 (in euro's)
Inkomsten
Contributies
Giften en periodieke uitkeringen
Verkoop boeken en kaarten
Rente spaarrekening
Bijdrage stadsdeel planten en informatieborden
Overige
Totaal
Uitgaven via bank
Nieuwsbrieven
Porti nieuwsbrieven en post
Secretariaat en ledenadministratie
Bomenbordjes, Bomenkaart en onderhoud
Kosten betalingsverkeer
Betaalde contributies/donaties
Artsenijhof en vrijwilligers (vnl kasuitgaven)
Groeneboekje drukken en ontwerpen
verenigings kleding vrijwilligers
Duizendknoop brigade
Verenigingskosten, website, en bestuur
Flyers en ophangbakjes
(Jaar)vergadering
Opslag
Feestjes, jubileum flevopark
Donatie voor artsenijhof
Jubileum vrijwilligers arsenijhof
Erepenning Beatrixpark
Culturele projecten
Nieuwe paviljoenen
Totaal
positief saldo
negatief saldo
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Eigen vermogen 1-1-2020 Bankrekeningen
Bij: negatief saldo
Verwacht kapitaal op bank
Saldo rekening courant 31-12-2021
Saldo spaarrekening 31-12-2021
Eigen vermogen 31-12-2021
Korte termijn schuld aan kas
Effectief eigen vermogen 31-12-2021
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Staat 2021

Staat 2020

Begroting 2022

21922,93
2675
82,72
0,00
0,00

20.000,00
1.150,00
50,00
0,00
p.m.

24.680,65

18.903,61
2.430,00
233,65
20,95
0,00
9,00
21.597,21

6.068,35
2.986,91
1.855,58
0,00
415,13
137,00
883,37
0,00
1.555,10
280,90
1.134,86
0,00
2.125,86
312,77
0,00

7.893,71
3.187,97
2.098,25
0,00
348,53
243,00
1.282,04
5.535,75
0,00
488,91
448,90
0,00
1.456,02
284,95
27,29

535,00
4.785,00
23.075,83
1.604,82

23.295,32

21.200,00

6.000,00
3.000,00
1.900,00
2.000,00
450,00
150,00
1.000,00
0,00
500,00
300,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
350,00
p.m.
1.100,00
2.000,00
0,00
p.m.
p.m.
24.250,00
-3.050,00

89.405,62
1.604,82
91.010,44
23.334,44
67.676,00
91.010,44
91.010,44
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JAARVERSLAG

EN BLIK VOORUIT
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.
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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 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 Strandzuid
grotendeel gesloten – tot de
beursgebouwen in de zomer een van
de GGD-test- en vaccinatielocatie
werden. De wens van Strandzuid
om een terras aan te leggen in de
havenkom, bleef staande en werd
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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
wel een \=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,
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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 20222026 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 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 het verzoek om 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.
NIEUWSBRIEF: 38e JAARGANG, NAJAAR 2019
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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.
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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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IN HET KORT

Waterterras
Het heeft een lange aanloop gekend maar
is nu toch echt klaar: het waterterras bij
StrandZuid. Het terras is inmiddels open
voor gasten en daar wordt al enthousiast
gebruik van gemaakt.

Storm
De drie opeenvolgende stormen Dudley,
Eunice en Franklin hebben voor flink
wat schade gezorgd in het park: veel
afgebroken takken en omgewaaide bomen,
waaronder helaas de enige Kerspruim die
het park rijk was.

Brug
Na lange tijd afgesloten te zijn geweest,
wordt de Gustav Leonhardtbrug op het
moment van het schrijven van deze
Nieuwsbrief vernieuwd. Zodra deze brug
klaar is, zal de Henriette van Heukelom
van den Brandelerbrug aan de zuidkant
van de hondenweide worden gerenoveerd.

Bankjes
Lang geleden beloofd door de gemeente
en sinds kort in het park geplaatst:
twee mooie, dubbele banken op de
hondenweide met zicht op het kunstwerk
Future Past Glory, het eerbetoon aan
Jakoba Mulder.

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK
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ARTSENIJHOF-ACTIVITEITEN
BEATRIXPARK
EEN VOORLOPIG OVERZICHT VAN DE
ACTIVITEITEN. LIJKT HET JE LEUK OM EEN
SPORTIEVE OF CULTURELE ACTIVITEIT TE
ORGANISEREN IN HET BEATRIXPARK? DAT KAN!
Wil je mee doen? Neem contact op met Jantien Brillenburg Wurth of Nahna De Braak via e-mail:
mail@vriendenbeatrixpark.nl
NB: data en tijden onder voorbehoud, als het slecht weer is zoeken we een andere datum

MEI
15 mei | 14.00 – 15.00
Locatie: 14.00 verzamelen bij
de Kiosk

Dirtbusters:
Samen vuilprikken in het Beatrixpark
Maandelijkse gaat een groepje vrijwilligers
aan de slag na afloop een kopje koffie of een
ijsje.

Stuur een Whats App
Jantien Brillenburg Wurth
T 06-29005914

16 mei | 9.30 - 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

22 mei | 9.00- 10.00

Yoga in the Flow
Na een kleine opwarming zachte yoga
oefeningen. Toegankelijk voor iedereen, juist
als je last hebt van stijve spieren.
Neem een matje mee, een sjaal & warme jas en
een kussentje.

Stuur een Whats app
Jantien Brillenburg Wurth
T 06-29005914

22 mei | 19.30 – 21.00
Locatie: om 19.15 bij het
Pierenbadje
Start concert om 19.30

Avondconcert
Verzorgd door een ensemble van studenten
van het Conservatorium van Amsterdam.

Schrijf je in met je naam,
e-mailadres en telefoonnummer

Reserve 29 mei

Reserve avondconcert
(in geval slecht weer 22-5)

23 mei | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

29 mei | Tussen 14.00-16.00

Bezoek aan de Artsenijhof
Vrijwilligers vertellen over de historie van
deze bijzondere medicinale kruidentuin
Welkom vanaf 14.00
NB Als je kunt laten zien dat je in 1972 geboren
bent, ontvang je het groene boekje cadeau!

Je hoeft niet aan te melden, kom
gewoon langs
Contact Lidwien Rodenburg
T 06-40844257

30 mei | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

Locatie: 8.45 grasveld, naast de
kinderspeeltuin
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JUN I
5 juni | 14.00 – 15.30
Verzamelen parkingang
Boerenweteringpad tegenover
Herman Heijermansweg

Kruidenwandeling IVN
door Mien Vermue en Henk Wolters
Vrijwillige bijdrage IVN

Zie voor inschrijving de site IVN

6 juni | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

13 juni | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

19 juni
Locatie: 14.00 verzamelen bij
de Kiosk

Dirtbusters:
Samen vuilprikken in het Beatrixpark
Maandelijkse gaat een groepje vrijwilligers
aan de slag na afloop een kopje koffie of een
ijsje.

Stuur een Whats App
Jantien Brillenburg Wurth
T 06-29005914

20 juni | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

27 juni | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

https://www.ivn.nl/afdeling/ivnnatuur-in-amsterdam/activiteiten

JUL I
3 juli | 14.00 – 15.30
Verzamelen parkingang
Boerenweteringpad tegenover
Herman Heijermansweg

Kruidenwandeling IVN
door Mien Vermue en Henk Wolters
Vrijwillige bijdrage IVN

4 juli | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

9 juli | 14 – 16.30
13.45 verzamelen bij de Kiosk
Max 12 personen, vol is vol

Tekenen met kinderen in het park
Kinderen vanaf 6 jaar
Kom met ons schilderen en geef je eigen kijk
op de prachtige kleuren van bomen, bladeren
en bloemen. Onder leiding van Pathika
Schuilenga en Abhilasha van Nes.

Schrijf je in bij Pathika, met je
naam en telefoonnummer
Pathikanow@gmail.com

10 juli | 9.00 – 10.00
Locatie: 8.45 op het grasveld,
naast de kinderspeeltuin

Yoga in the Flow
Na een kleine opwarming zachte yoga
oefeningen. Toegankelijk voor iedereen, juist
als je last hebt van stijve spieren.
Neem een matje mee, een sjaal & warme jas en
een kussentje

Stuur een Whats App
Jantien Brillenburg Wurth
T 06-29005914

10 juli | 14 – 16.30
13.45 verzamelen bij de Kiosk
Max 12 personen, vol is vol.

Tekenen met Volwassenen in het park
We schilderen zelf veel in het Beatrixpark met
z’n prachtige bomen, ruimte en lichtval en
nodigen jullie uit om dit ook te ervaren.
We gebruiken diverse materialen om al deze
kleurrijke schoonheid tot z’n recht te laten
komen.

Schrijf je in bij Pathika, met naam
en telefoonnummer
Pathikanow@gmail.com
met Pathika Schuilenga, en
Abilasha van Nes

11 juli | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

18 juli | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

25 juli | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

VERENIGING VRIENDEN VAN HET BEATRIXPARK

Zie voor inschrijving de site IVN
https://www.ivn.nl/afdeling/ivnnatuur-in-amsterdam/activiteiten
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AUGUSTUS
7 augustus | 14.00 – 15.30
Verzamelen parkingang
Boerenweteringpad tegenover
Herman Heijermansweg

Kruidenwandeling IVN
door Mien Vermue en Henk Wolters
Vrijwillige bijdrage IVN

Zie voor inschrijving de site IVN

1 augustus | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

8 augustus | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

15 augustus | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

22 augustus | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

29 augustus | 9.30 – 10.30

GezondOud
Gezellig samen sporten in het Beatrixpark

Schrijf je in bij Esther Zoetmulder:
06-53837045

https://www.ivn.nl/afdeling/ivnnatuur-in-amsterdam/activiteiten

S E P T E M BE R
4 september | 14.00 – 15.30
Verzamelen parkingang
Boerenweteringpad tegenover
Herman Heijermansweg

Kruidenwandeling IVN
door Mien Vermue en Henk Wolters
Vrijwillige bijdrage IVN

Zie voor inschrijving de site IVN
https://www.ivn.nl/afdeling/ivnnatuur-in-amsterdam/activiteiten

Deze kalender groeit, er komen vast nog meer activiteiten. Hou daarom de website goed in de gaten:
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/category/nieuwste-berichten/evenementen/
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PLATTEGROND BEATRIXPARK

PLATTEGROND
BEATRIXPARK
Zeemeermin 1
Leeuwen 2
Vleugelvormen 3
Your life is calling 4
Spelende Hond 5
Flora 6
Speelplastiek 7
Pinguïns 8
L’apres-midi d’un faune 9
Future Past Glory 10
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Fietspaden
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VRIEND WORDEN

VERENIGING VRIENDEN
VAN HET BEATRIXPARK

D

e vereniging is opgericht in 1981 om het
park tegen uitbreidingen van de omliggende
bebouwing te beschermen en goed beheer en
onderhoud te stimuleren.
Anno 2022 bestaat die taak nog steeds, aangevuld met
ondermeer het helpen handhaven van de gemeentelijke

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

H

et 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

JA ! Ik word Vr i en d(in) va n het Bea trixp a rk
naam (Hr/Mw)

adres

e-mail adres

postcode & woonplaats

handtekening

telefoonnummer

stuur mij elektronische nieuwsberichten

ja

nee

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

WWW.VRIENDENBEATRIXPARK.NL
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