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Al twintig jaar samen werken in een groene oase 

ook in 2020 in coronatijd 

 

 

Werken in de Artsenijhof van het Beatrixpark in Amsterdam is een genot. Er wordt 

gewerkt door twee groepen vrijwilligers een groep op dinsdag en een groep op 

woensdagavond. In totaal werken zo’n 35 mensen mee. 

Werken bij droogte, bij regen, in lente, zomer, herfst en de laatste jaren zelfs in de 

wintertijd. En tussendoor pauze met een kopje koffie of thee.  

Eenmaal per jaar hebben wij een vrolijke midzomerviering en wisselen heerlijke 

gerechten en vrolijke verhalen en liederen uit. 
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De Artsenijhof staat vol prachtige geneeskrachtig planten.  

 

 

Rozen, goudsbloem, boompioen.  

 

 

 

 



Al twintig jaar werken in een groene oase ook in coronatijd 
3 

 

 

Salomonszegel, blauwe lis.. 

 

 

 

 

De foto’s komen van deze site. Daar staan nog veel meer foto’s om te bewonderen. 

 

https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/natuur-in-het-park/natuur-in-

het-park-artsenijhof-fotos/ 

 

https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/natuur-in-het-park/natuur-in-het-park-artsenijhof-fotos/
https://www.vriendenbeatrixpark.nl/beatrixpark/natuur-in-het-park/natuur-in-het-park-artsenijhof-fotos/
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En nu... 

Nu werken wij vanwege corona met grote afstand, geen koffiedrinken, geen 

midzomerviering. Wij werken in kleine groepjes verdeeld over de week De Hof heeft 

immers verzorging nodig. 

Geen vrolijke groep werkers te zien maar vooral het groen. 

En vogels, konijnen en bij mooi weer af en toe passanten op anderhalve  meter 

afstand. 
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Meer weten over de Historie en actuele situatie in 2020? 

 

De Artsenijhof in het Beatrixpark is een bijzondere kruidentuin, aangelegd voor de 

Floriade van 1972 en destijds ontworpen en ingericht door de Ned. Ver. van 

Farmacologen met ongeveer 250 medicinale planten. De kruiden werden gekozen 

om hun veronderstelde eigenschap  allerlei aandoeningen te genezen, te verlichten 

of te voorkomen. De Hof bestaat uit drie delen, omgeven door een hoge taxushaag 

en met elkaar verbonden door hoge bogen sierhekwerk. De 71 plantvakken in de 

drie compartimenten zijn grotendeels omzoomd door de karakteristieke lage 

buxushaagjes uit die tijd. Anno 2019 is een gedeelte daarvan al aangetast door de 

buxusschimmel en buxusmot en is het vraag hoe lang deze haagjes dus nog kunnen 

blijven staan. 

 

In de negentiger jaren van de vorige eeuw was de Artsenijhof totaal verwilderd 

geraakt, de gemeente had geen budget meer voor goed, arbeidsintensief 

onderhoud. De sterkste plantensoorten overwoekerden alle vakken en de originele 

inrichting was nauwelijks nog terug te vinden. Bovendien veroorzaakten de hoog 

uitgegroeide bomen en heesters in en naast de Hof voor veel te veel schaduw voor 

een kruidentuin. Het gemeentelijk parkenbeheer dacht er over de Hof te verwijderen 

en deze te vervangen door een kinderspeelplaats. Dat was voor het bestuur van de 

Vereniging Vrienden van het Beatrixpark (opgericht in 1981) het moment om in actie 

te komen. Voorgesteld werd om te proberen de Hof te gaan onderhouden met 

vrijwilligers mits de gemeente zou zorgen voor de renovatie van de infrastructuur en 

dat ook zou blijven doen. Ook de kosten van de beplanting zouden voor de 

gemeente zijn. Aldus geschiedde. 

 

In het voorjaar van 2000 rooide Groenvoorziening het noordelijke deel van de Hof 

en werden de lege vakken beplant door de eerste groep  van ca. 10 enthousiaste 

vrijwilligers. Maar vooral werd er wekelijks gewied, geschoffeld, geharkt en water 

gegeven. Lang niet alle nieuwe planten overleefden en in de twee andere delen van 

de Hof bleken toch nog heel wat bijzondere kruiden terug te vinden. Die werden 

verplaatst naar de noordelijke plantvakken en daarna kon er worden begonnen met 

de herinrichting van die twee delen. Dat gebeurde in de jaren 2003-2005. 

 

Beplanting 

Met veel moeite is een gedeelte van het oorspronkelijke ontwerp van de beplanting 

teruggevonden. Helaas hebben lang niet alle kruidenplanten van het eerste uur het 

gered, of ze zijn door de jaren heen uit de mode geraakt of zelfs niet meer 

leverbaar. In overleg tussen gemeente en vereniging werden nieuwe 

beplantingsplannen gemaakt. Daarbij vormden de voorstellen van de vrijwilligers de 
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basis. Dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Sinds 2007 worden de vrijwilligers 

ondersteund door een ervaren deskundige op het gebied van planten/medicinale 

planten om daarmee de kwaliteit van inrichting en onderhoud te bewaken en te 

bevorderen. Dit aanvankelijk met een kleine subsidie van het stadsdeel. 

 

Het Groene Boekje 

De beplantingsopzet van de Hof verandert ieder jaar wel een beetje en is dus door 

de jaren heen weer heel anders geworden. Het eerste Groene Boekje verscheen in 

2007; het tweede, veel uitgebreidere en mooi uitgegeven, verscheen in 2012. Dit 

was duidelijk ook weer aan vernieuwing toe. Ook de ervaring en veranderende 

ideeën over planten van de vrijwilligers, kwekers en wetenschappers, spelen daarbij 

een rol. Voor de meest actuele stand van zaken kan altijd de website worden 

geraadpleegd : www.vriendenbeatrixpark.nl. 

In de flap van dit boekje is een uitklapbare plattegrond met genummerde vakken 

opgenomen, zodat eenvoudig de locatie van de diverse planten te vinden is. Naast 

de Nederlandse namen zijn de Latijnse namen en die van de plantenfamilie vermeld. 

In het tweede (gekleurde) deel treft u een alfabetische lijst aan met een beknopte 

omschrijving van de geneeskrachtige werking van de plant. 

Daarbij is een verwijzing opgenomen naar de bron van de informatie. 

 

 

 

http://www.vriendenbeatrixpark.nl/

