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Verslag kwartaaloverleg 18 oktober  2022 
 

Aanwezig:  
Vrienden: Mirjam Louisse Elodie Luinge, Brecht van Beers; 
René de Schipper, Ritsko de Vries , Jeroen Favot, Linda Schot (vervanging wegens vacature gebiedsmakelaar) 
 
We hebben geen agenda maar bespreken alle lopende zaken.  
 
Edion Wallé is gestopt als gebiedsmakelaar. Er is een wervingsprocedure gaande, maar voordat dat helemaal is afgerond zal 
het wel 2023 zijn. Tot zolang is Linda – maar dan alleen voor echt urgente zaken-! aanspreekpunt. 
 
Jeroen merkt dat er steeds meer en betere samenwerking is, in alle parken, met de gebruikers en de bewoners. 
(burgerparticipatie). Dat is voor hem een goede ontwikkeling. We zullen hem daar over interviewen voor de nieuwsbrief.  
Hij is van plan een vaste kleine ploeg voor het Beatrixpark aan te wijzen. Die wordt dan voor de Vrienden en Ritsko het 
aanspreekpunt voor (klein) groen-onderhoud.  
Het algemene onderhoudsniveau van de parken blijft B. (voorbeeld: gras is 3-10 centimeter hoog; rondom objecten 6-20 
centimeter). Dreigt soms naar C te zakken.  
 
Het tentenkamp.  
René licht toe wat de moeilijkheden waren bij het ontruimen van het ongewenste tentenkamp.  
Het blijkt dat door een nieuw protocol bij de gemeente (welke verordening dat dan precies is weten we niet) elke 
zwerver die ergens ‘kampeert’ daar nu wettelijk ook ‘woont’. En dat er dus een formele ontruimingsprocedure 
moet plaatsvinden. Je mag niet zomaar de spullen van iemand weghalen, ook niet als hij er niet is en die spullen in 
een park liggen. Die “woningontruimings”-procedure kan maar zo minstens een maand en meestal veel langer 
duren.  
René verwacht wel meer duidelijkheid hierover, omdat dit niet echt werkbaar is voor de handhavers.  
Het wordt ons en bezoekers met klem afgeraden zelf iets te doen.  
Melden, melden, melden is het enige dat helpt. En dan liefst door zo veel mogelijk verschillende melders.  
 
Gebied Beethoven 
Convict/Kapel: Directie Zuidas is zoekend naar nieuwe kandidaten. Die procedure loopt nog.  
Elodie zal navragen bij Breevast hoe het met de bouw van kavel 6/7 staat. De tijdelijke weg wordt weggehaald.  
 
De houten uitkijktoren zal binnenkort worden afgebroken. Onderhoud heeft alvast wel al het groen eromheen 
weggehaald.  
 
Het speelobject van de Carve is nu echt bij iedereen een doorn in het oog; er wordt achter alle schermen aan 
gewerkt om het weg te krijgen. We hopen dat dit nu eindelijk tot Zuidas doordringt. Afwachten. Het blijft een rare 
onveilige plek. 
 
Diverse zaken 
De vrijwilligers hebben de Japanse Duizendknoop in het park nu vrijwel onder controle. Kwestie van er nu nog een 
jaar of twee alert bovenop blijven zitten. De aandacht wordt ook verlegd naar Bramen en Berenklauw.  
 
Op 26 november gaan de leerlingen van de Nicolaas school aan de slag; hierover is contact met Jeroen en Ritsko; 
en met Linda. Ze gaan bijvoorbeeld bramen opruimen en ander nuttig werk doen. (vreemd dat de Vrienden daar 
niets meer over gehoord hebben, we hebben ze wel op hun vragen hierover geantwoord; daarna stilte; maar goed 
dat er toch iets gebeurt). Vanuit stadsdeel zal de afdeling communicatie hier aandacht aan gaan besteden.  
 
De beplanting voor de buitenste kring rond de grote vijver is besteld; het terrein wordt in december klaargemaakt; 
planten als het lukt in februari. Jeroen zal ons tijdig inseinen, hij zou graag willen dat wij ook meedoen, met een 
groep vrijwilligers.  
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Als alles goed gaat zou de Amberboom nu in deze maanden echt moeten komen; hij staat op het bijgewerkte 
bomenplan, na de laatste inspectie. Maar ook Jeroen moet dat afwachten.  
De afdeling die zich bezig houdt met bomen kappen/vervangen/herplant etc. is veel actiever bezig en ze 
communiceren nu ook goed met andere afdelingen en met de Vrienden.  Dat is een verbetering voor alle partijen.  
 
Er wordt nog weer gekeken naar de bordjes “niet maaien” vanwege de duizendknoop. De bordjes niet betreden in 
de wilde bloemenweide kunnen nu wel weg; die staan er al te lang.  
De bloemenweide wordt twee keer per jaar bijgehouden door een speciale “eco-aannemer”.  
Gaten in de hondenwei: nogmaals een oproep in de nieuwsbrief zetten met toelichting. Ook nog eens de 
hondenlosloopkaart onder de aandacht brengen.  
Groen-coördinatoren in heel Amsterdam hebben overleg over hoe honden aan te pakken; wordt vervolgd.  
 
De naamborden op de vernieuwde bruggen zijn niet teruggekomen. Ritsko is aan het uitzoeken waar ze zijn om ze 
terug te krijgen.  
 
De pompen en fonteinen worden voor de winter afgesloten; de meermin blijft wel staan.  
 
Artsenijhof 
- de boom die al jaren aan kap toe is staat nog steeds niet op de lijst? De Vrienden zouden daarover navraag 
kunnen doen bij Paul Dano; de vergunning is al namelijk heel lang rond.  
- de Vrienden hebben zelf goede biologische compost geregeld en verspreid.  
- we zijn erg teleurgesteld over hoe is omgegaan met de nieuwe ilex-haagjes. Voor veel geld aangeplant, maar de 
ingehuurde aannemer doet zijn werk niet; ze zijn niet gesnoeid zoals beloofd. Daarom hebben de vrijwilligers het 
uiteindelijk toch maar  - te laat – zelf gedaan. Hadden we eerder geweten dat ze niet vanuit de gemeente gesnoeid 
werden, dan hadden we eerder zelf ingegrepen. Ze hebben in de droge periode ook geen water gehad. Er is een 
gedeelte dood gegaan.  
- einde dit jaar zal weer ingeboet gaan worden.  
 
We bespreken de problemen van het feit dat er veel ingehuurde aannemers zijn, die voor groen/bomen en planten 
moeten zorgen, maar waar veel te weinig controle op is. Dat kost veel geld en geeft teleurstellingen. Jeroen kan 
alleen maar hopen dat de aannemers zich aan hun afspraken houden; hij heeft daar geen directe invloed op of 
sancties bij en de communicatie is moeizaam.  
 
We bespreken de slechte ervaringen met The Warp . De Vrienden zullen bij het Stadsloket een klacht indienen. Dit 
is een rare kunstenaarsgroep die niet communiceren en met gemeenschapsgeld uit subsidies onzorgvuldig met de 
openbare ruimte omgaan. We zullen vragen om in iedere geval deze mensen geen subsidie en vergunning meer te 
geven, en in nieuwe gevallen echt tijdig te overleggen met de betrokkenen (collega-ambtenaren en de Vrienden). 
 
Volgende keer: half januari.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 


