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Vereniging Vrienden van Frankendael

Beste leden, ex-leden, of belangstellenden

Welkom 60 nieuwe leden!

Op zondag 24 april, eerste paasdag, presenteerden de ‘Vrienden’ zich op de Pure Markt. 

De stemming was opperbest, het weer stralend, en veel mensen raakten bij de kraam in 

gesprek over verleden, heden en toekomst van Park Frankendael. Iedereen vond dat je met dit 

unieke park zorgvuldig en zuinig om moet gaan. Maar ook dat het een plezierig en uitnodigend 

park moet blijven. Werk voor de Vrienden van Frankendael! Meer dan 30 nieuwe leden 

meldden zich die dag. Op Koninginnedag, aan de kraam op de Hogeweg, kwamen daar 

nog eens ruim 20 bij. En nieuwe leden blijven komen. Via mail of website, of met de antwoord- 

kaart die bij de kraam werd uitgedeeld. Al die leden: hartelijk welkom! 

Afscheid van Elgar Vos

Park Frankendael en de Vereniging van Vrienden van Frankendael zijn ondenkbaar zonder 

Elgar Vos. Hij overleed na een slopende ziekte op 5 januari van dit jaar. Een grote kring van 

familie, vrienden en bekenden heeft op 10 januari afscheid van hem genomen.

Vanaf 1990 heeft Elgar zich met tomeloze energie ingezet voor het realiseren van een park 

met een ecologische inslag, en enkele jaren geleden kon hij tevreden constateren dat dat 

gelukt is. Het stadsdeel heeft hem geëerd met een iep en een gedenksteen, aan de Middenweg, 

recht tegenover het park. 

Vorig najaar heeft hij nog het besluit mee kunnen maken om door te gaan met de Vrienden. 

Ook een park dat ‘af’ is, heeft oplettende en actieve vrienden nodig. Dat de Vrienden door 

kunnen gaan, danken zij aan Elgar. 

Nieuwsbrief en vergadering

Met genoegen bieden wij u hierbij de Nieuwsbrief mei 2011 aan, en de uitnodiging voor de 

ledenvergadering op 31 mei 2011.

Met vriendelijke groet,

    Het bestuur van de Vereniging van Vrienden van Frankendael

 
Lid blijven? Lid worden? Stuur ons een bericht !!

 Ga naar blz. 6
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Nieuwsbrief Park Frankendael, mei 2011

Bestemmingsplan

Voor het park is een nieuw bestemmings-

plan in de maak. De wet schrijft voor dat 

dit iedere tien jaar gebeurt. Namens de 

Vrienden heeft het bestuur ingesproken 

bij de commissie Wonen van het stadsdeel. 

Ook in een brief hebben we gezegd er op te 

rekenen dat het stadsdeel pal blijft staan 

voor het behoud van het ecologisch getinte 

karakter van het park, en dat het onver-

antwoorde recreatie- en evenementendruk 

zal tegengaan. We houden de voortgang 

van het bestemmingsplan nauwgezet in de 

gaten! In of meteen na de zomer willen we 

praten met de drie wethouders die met het 

park te maken hebben: Özütok (groen en 

parken), Reuten (openbare ruimte) en 

Spijker (bewonersparticipatie). 

Nieuw stadsdeel

Het samenvoegen van twee stadsdelen tot 

één stadsdeel Oost werkt door in de 

ambtelijke organisatie. Vorig najaar hebben 

de Vrienden wandelend door het park ken-

nis gemaakt met het nieuwe hoofd Groen. 

Elgar Vos kon daar nog bij zijn. De toezeg-

ging om hier en daar te ver doorgeschoten 

riet te verwijderen is vlot nagekomen. 

Met de ‘gebiedscoördinator’ en 

‘participatiemakelaar’ is een eerste gesprek 

gevoerd. Maar ook op werkniveau, in 

het park, willen we de bestaande contacten 

goed houden en nieuwe aangaan.

De Kracht van Oost

De Vrienden hebben deelgenomen aan een 

initiatief van stadsdeel Oost om al het vrij-

willigerswerk (en dat is heel wat in Oost!) 

goed in beeld te brengen. Er is een visie 

ontwikkeld (nogal abstract) die - ook bij 

beperkte middelen - ruimte en erkenning 

voor het vrijwilligerswerk moet bieden. 

We blijven dit goed volgen, uiteraard 

gespitst op mogelijkheden en kansen voor 

de Vrienden van Frankendael.

Wilgen snoeien

In 2009 is in het park een natuurspeeltuin 

aangelegd. Met leuke en speelse tunneltjes 

en hutten van wilgentenen. De wilgen 

hebben wortel geschoten, en moeten van 

tijd tot tijd worden gesnoeid. Dit jaar leek 

bij het stadsdeel het geld op om de 

‘wilgenman’ dit snoeiwerk te laten doen. 

Samen met een groep liefhebbers heeft het 

bestuur van de Vrienden dit op een vrije 

zaterdag zelf gedaan, onder de deskundige 

(en vrolijke!) leiding van de wilgenman. 

En het stadsdeel hebben we laten weten dat 

we er 100% op rekenen dat het stadsdeel 

volgend jaar weer zélf zijn verantwoorde-

lijkheid neemt! Twee wethouders kwamen 

(met taart!) de snoeiers aanmoedigen. 

Wordt vervolgd!

Publiciteit, website

De Vrienden van Frankendael zijn al weer 

een tijdje in de lucht met een voorlopige 

website: www.vriendenvanfrankendael.nl. 

Bestuurslid Jacqueline Rijken heeft de site 

opgezet. Het wordt allemaal natuurlijk nog 

verder ingevuld, en interactiever, maar nu 

is de site al een bezoekje waard!

Ook buiten de website om willen we 

aandacht vragen voor het park, en voor 

doeltreffend beheer en behoud. Zag u het 

grote stuk in ‘Dwars door de buurt’, van 

eind april? De tekst komt op de site. 

 

Wilgenboten

Jan van Schaik, de ‘wilgenman’, heeft nog 

een wilgenproject gerealiseerd in het park. 

In een hoek van de grote speelweide is een 

groep wilgenboten verschenen, die een 

verre herinnering moeten oproepen aan 

een ‘zeeslag’ die onder Amsterdam woedde 

tijdens de 80-jarige oorlog. Leerlingen van 

drie basisscholen hebben meegeholpen met 

de boten. Tot aan het Rode Loper festival 

zijn ze er, en mogen ze door kinderen 

beklommen worden. 
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Parkeren bij Huize Frankendael

U kunt het zelf zien: van tijd tot tijd wordt 

het aanzien van Huize Frankendael 

bedorven door auto’s die er voor staan 

geparkeerd. Dit is volstrekt in strijd met de 

afspraken, en met het geldende parkeer-

verbod. De Vrienden hebben stadsdeel-

wethouder Spijker een betere handhaving 

gevraagd.

Natuurwandelingen

Met enige regelmaat organiseert het IVN 

natuur- en bomenwandelingen in het park. 

De Vrienden willen u hier via de website en 

de nieuwsbrief graag op attenderen.

Ideeënstroom

Het prik- en plakbord bij de Vriendenkraam 

op de Pure Markt en op Koninginnedag 

heeft bijna 200 voorstellen, verzuchtingen 

en grollen opgeleverd. Ze staan/komen 

allemaal op de website. Een kleine selec-

tie: graag een toilet in het park, en ook een 

drinkwaterfonteintje. Waarom is er geen 

simpel koffie- en fristerrasje? Meer ruimte 

voor honden - géén honden. Een bordje bij 

de bijzondere bomen. Af en toe film of 

muziek in de open lucht! Een veel grotere 

selectie staat op blz. 7.  Met ideeën die hoog 

scoren en die goed passen bij het karakter 

van het park zullen we als Vrienden beslist 

aan de slag gaan! Hou het park zoals het is, 

mooi en groen, blijft natuurlijk de leidende 

gedachte.

Vrijwilligers

Mensen gezocht met groene vingers en 

met oog en liefde voor het park! Het park 

is van ons allemaal, en dus is het in de 

eerste plaats de taak van het stadsdeel om 

actief op het park te passen. Onderhoud, 

beheer en toezicht zijn de trefwoorden. 

Maar in aanvulling daarop kunnen actieve 

bezoekers en omwonenden best af en toe 

een handje helpen. Het gebeurt al met de 

kruidentuin, en met de wilgenspeelplaats. 

En dat zou ook kunnen tijdens de nationale 

schoonmaakdag, of bij het organiseren van 

een parkfeest. Bovendien, vrijwilligers die 

hun ogen en oren de kost geven, die door-

geven wat ze zien en horen, dragen bij aan 

beheer en behoud! Laat ons je voorstellen 

weten - de Vrienden pakken het graag op.

Bondgenoten

De vereniging wil samenwerken met 

anderen. Als we ideeën en acties kunnen 

delen met vrienden van andere parken, 

zoals het Oosterpark of het Flevopark, of 

met de volkstuinders van Klein Dantzig, of 

met de vrijwilligers van het buurtbeheer 

om het park heen: zeker doen! Suggesties 

zijn welkom.

 

Wandeling met Edwin Santhagens

Eind mei zal een klein groepje vrienden een 

wandeling door het park maken met 

Edwin Santhagens, de landschapsarchitect 

die in de jaren ‘90 het ontwerp voor Park 

Frankendael heeft gemaakt. Het was toen 

een van zijn eerste professionele 

opdrachten, en hij voelt zich nog altijd 

sterk met het park verbonden. Voor enkele 

belangstellenden is er de mogelijkheid om 

mee te lopen. Bel 06 33761103.

Pure Markt

Iedere laatste zondag: Pure Markt op Fran-

kendael. Een evenement dat perfect past bij 

het park. De Vrienden komen er met veel 

plezier - op 29 mei staan we er weer met 

een kraam. Kom eens langs! Waar we goed 

op blijven letten: dit soort evenementen 

en feesten & partijen moeten bij de schaal 

van het park blijven passen. De Pure Markt 

moet geen reusachtige braderie worden. 
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Uitnodiging 
Op dinsdag 31 mei 2011, 20.00 uur, vindt de ledenvergadering plaats van de Vereniging van 

Vrienden van Frankendael. Plaats: Huize Frankendael, Middenweg 72, in het koetshuis. Alle 

leden zijn van harte uitgenodigd. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verantwoording bestuur

3. Actieplan 2011/2012

4. Begroting 2011; vaststelling contributie

5. Benoeming bestuursleden

6. Rondvraag

Toelichting:

(2) Verantwoording bestuur

De vorige vergadering vond plaats op 15 september 2010, na een lange periode waarin te-

rugkoppeling en verantwoording aan de leden geen hoge prioriteit hadden. Wel was er veel 

gebeurd, ook nog na de afronding, in 2008, van de grote werkzaamheden aan het park. Dat 

was natuurlijk ook het belangrijkste. Over verschillende details, en over de beste beheers-

vorm, is regelmatig contact gehouden met het stadsdeel. Veel leden hebben over tal van zaken 

steeds opnieuw het bestuur weten te vinden. Het bestuur was er dan ook van overtuigd dat 

de vereniging gecontinueerd zou moeten worden. Met het succes van het park, dat zich vooral 

uit in groeiende bezoekersaantallen, komt immers ook het ecologische aspect van het park 

meer onder druk te staan. Toezicht en onderhoud kunnen (moeten!) altijd beter. In een tijd 

van bezuinigingen bij de overheid een teer punt. En dan was/is er het risico van hier en daar 

optredende vercommercialisering binnen het park en van een sluipenderwijs toenemen van 

evenementen.

De vergadering van vorig jaar (er is geen verslag gemaakt) deelde deze mening, en koos met 

overtuiging voor het continueren van een actieve en waakzame vereniging. Elgar Vos stelde 

zich beschikbaar om de overgang naar een nieuw bestuur nog mee te maken. 

Jan Hagendoorn en Maarten Linnenkamp traden na jarenlange inzet als bestuursleden af, 

en Helmi Wakkie zette haar bestuurslidmaatschap voort. Als nieuwe bestuursleden werden 

Jacqueline Rijken en Sander Alkema benoemd. Na de vergadering zijn - op voorlopige basis - 

Marion van der Bliek en Henk van Leeuwen nog toegetreden tot het bestuur. Dit vijftal heeft, 

gelukkig nog een tijdje samen met Elgar, de draad weer opgepakt, en langs verschillende 

wegen de vereniging gereactiveerd en naar buiten doen treden. Zie het overzicht van oude, 

lopende en nieuwe zaken in de nieuwsbrief.

(3) Actieplan 2011/2012

Het bestuur wil in de periode 2011/2012 in overleg met actieve leden, met het stadsdeel en 

met beschikbare bondgenoten concreet invulling geven aan de centrale doelstelling van de 

vereniging: behoud en beheer van Park Frankendael, waarbij respect voor de ecologische, 
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botanische en cultuur-historische waarden leidend is. Binnen dat kader moet het park het 

mooie, groene en voor iedereen toegankelijke hart van de Watergraafsmeer zijn en blijven.

“Concrete invulling” houdt onder meer in:

• Optreden als ogen & oren van het park;

• Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken;

• Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen;

• Afspraak maken met stadsdeel over beheersvorm waarin de Vrienden een formele plek hebben;

• Plan ontwikkelen voor de te zijner tijd vrijkomende particuliere woning in het hart van het park;

• Plannen ontwikkelen voor enkele kleinschalige (culturele) evenementen;

•  De vereniging op orde brengen (contact met de leden, bij voorkeur per mail, administratie 

bijwerken, goede website, bestuur op sterkte).

(4) Begroting en contributie

Na 2004 is geen contributie meer geïnd. In de jaren ervoor is door zuinig beleid een kleine 

reserve opgebouwd, die in de jaren na 2004 voor verschillende uitgaven is benut. Op dit mo-

ment is van die reserve nog ruim € 1.000, - over. Om slagkracht te behouden stelt het bestuur 

voor dat er weer contributie wordt betaald. Met de nodige voorzichtigheid (met de meeste 

uitgaven is geen recente ervaring beschikbaar) komt het bestuur tot de volgende raming:

website: ontwerp & hosting 300

ledenbrief 2011 450

contributiebrief 2011 (+ acceptgiro) 200

vergaderkosten 2011 250

drie kramen + aankleding 200

digitalisering en bijwerking archief 200

kosten secretariaat  50

onvoorzien 100
  ___________ +

totaal 1.750

Als we voorzichtig uitgaan van 200 betalende leden, dan komt dit (afgerond) uit op een 

basiscontributie van € 8,50 per jaar. Hogere bijdragen zijn natuurlijk welkom. In 2012 zal 

het bestuur een beter gedetailleerde financiële verantwoording voorleggen, en eventueel een 

voorstel doen voor aanpassing van de contributie.

(5) Benoeming bestuur

Het bestuur stelt de (her)benoeming voor van Sander Alkema, Marion van der Bliek, Henk 

van Leeuwen, Jacqueline Rijken en Helmi Wakkie. Zij zullen zich op de vergadering aan de 

leden voorstellen. Henk van Leeuwen is bereid op te treden als voorzitter. De overige bestuur-

staken zullen onderling verdeeld worden. 

Er is overigens wel behoefte aan een uitbreiding van het bestuur met nog twee 

bestuursleden. Enthousiasme en feeling voor het park zijn de belangrijkste vereisten. 

Uitermate welkom zijn daarnaast zowel kennis en ervaring met ‘groen en parken’ (in ruime 

zin) als met het runnen van een kleine maar toegewijde vereniging. De zittende bestuursleden 

helpen natuurlijk de nieuwe bestuursleden bij het oppakken van de functie. Meld u aan op 

vriendenvanfrankendael@gmail.com! Of bel 06 33761103.
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Verzoek aan de leden:

Stuur een bericht 

en betaal contributie

De ledenadministratie van de Vrienden van Frankendael is een flink 

aantal jaren niet bijgehouden. Dat is nu dringend nodig, ook omdat we 

in de toekomst het contact met de leden vooral per e-mail en/of 

via de website willen onderhouden. Dat werkt snel en goedkoop, 

en maakt het mogelijk de leden vlot te informeren over actuele zaken 

en nieuwe ontwikkelingen. 

Voor het bij de tijd brengen van de ledenadministratie vragen we nu 

uw hulp.

(1) Wilt u lid blijven of (weer) worden? Bevestig dat dan met een 

mail (vriendenvanfrankendael@gmail.com) of een kaartje. 

Vermeld daarin altijd: naam, m/v, volledig adres, inclusief postcode, 

en vooral: uw mailadres! Ons adres: Vrienden van Frankendael, 

p/a Wakkerstraat 34-1, 1097 CG Amsterdam.

(2) Betaal vast de contributie voor 2011! Die bedraagt € 8,50 

(hogere bijdragen zijn natuurlijk welkom). Hoe meer leden nu al 

betalen, hoe minder contributiebrieven we hoeven te sturen. 

De vergadering kan over de hoogte van de contributie nog afwijkend 

besluiten, maar aan leden die vóór 1 juli a.s. betalen zullen we in 2011 

geen contributiebrief meer sturen. Vermeld bij uw betaling s.v.p. ook 

uw post- en mailadres!

Rekeningnummer 6093578, t.n.v. Vereniging Vrienden 

van Frankendael, te Amsterdam.

(3) En tenslotte: denk eens even na over wat u voor de vereniging 

(voor het park!) kunt betekenen. Als vrijwilliger, als adviseur, 

als bestuurslid. Mail of bel ons gerust: 

vriendenvanfrankendael@gmail.com, of 06 33761103.
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EEN WILLEKEURIGE EN ONGEKUISTE KEUZE UIT DE IDEEËNSTROOM VAN DE BEZOEKERS 

VAN DE PURE MARKT OP 24 APRIL EN VAN DE KONINGINNEDAGMARKT OP 30 APRIL: 

poepzakjes voor honden / toilet please, bedankt / bloementuin en kruidentuin / geen scooters, 
levensgevaarlijk / ’n podium / volleybalveld / een meertje / zwembad / honden veel meer 
speelruimte / open theater en kinderboerderij in tenten / speeltuin / bloemen! / geen voetbal-
veld/ snackbar (Febo) / een hóóge klimboom / van josephine: een kip / paashaas en paaseitjes / 
tennisbaan (gratis) / muziekkiosk / zwembad + toilet / toilet! (dus óók voor dames) /  
wanneer weer een openluchtfilm in ‘t park? leuk! goed idee! Ja, vind ik ook / bij ingang park voldoen-
de fietsenrekken / een schommel in de speeltuin / meer bijzondere bomen / een “parkwachter” /  
brommers eruit, JA! / grote bloemenplukweide / kippen los, niet vergassen / Mathéo ♥ / 
glijbaan, klimrek/ minder regels!!!!! / wedstrijdtouw / eetbare kruiden pluktuin / zwembad,  
en groot (gratis)!! / een stuk waar geen honden mogen komen / fietsen d’r uit / een ‘doe- 
gebiedje’ voor jong en oud, met maak-activiteiten / geen kermis van maken; de rust is uniek / 
drinkwaterfontijntjes en honden los / een voetbalveld met goals / hou het park schoon - na je 
piknik! / een skatebaan / ijscoman / een gezellig pannekoekenhuis voor een lekker bak-
kie en hapje. Ria / speelgoed voor buiten en dat je ook weer terug moet brengen / verplaatsing 
hondespeelplaats achter de ruïne / openbaar zwembad / Eiffel Tour / honden los van 15/10 - 15/4 
hele park / een pré-historisch park voor kinderen / geen brommers, geen scooters! / lekkere 
cappuccino / terras + toilet / theater buitenvoorstellingen / schapen de weiden laten hoe-
den / houdt ‘t schoon! / muziek! / Faby / Cris moet blijven + daar ben ik het mee eens / wiet 
plantage/ een grotere speeltuin met een schommel / animal enclosure (like wallabies, pigmy 
goats) / sterrenwacht? / kinderspeelbad / sikr iakr / wc + waterkraan / ditto / stadsdeel Oost 
heeft een mooie fontijn over (Steve Bikoplein). Lijkt een goed plan deze hier in het park te 
plaatsen? / meer speelplekken / speelgoed / yes please! / eettuin, pluktuin / muziek – percussie/ 
laat het park het park. veel te veel regels / ik wil een bijenkast / schooltuinhekken altijd open / 
kunst in de buitenlucht / fontein / de zon schijnt altijd / natuurwandeling met gids / zie web-
site IVN / mogen barbequën, J.v.O. / een skatebaan en zo / gratis ijsjes / 10 biggetjes / parkeer-
plaats voor rolstoelgebruikers / meertje met kano’s / bij Pure Markt bankjes op het gras / geen 
sportveld zoals tennis + wel bal, wel rust / weekend terras bij de Kas / wanneer weer een opera 
in het park? / toilet? / Jurassic Park / drinkwater fontijntje / geen parkwacht, geen regels ‘waar 
te picnic’ en ‘waar te parkeren met fiets’ etc. / Elgar bankje / grote vuilniscontainer, bij uit-
gang bv. / een klimbos en een zwembad is wel heel leuk / behoud het park zoals het is! (mooi) / 
ligstoelen zoals in Hydepark in London / stilte na een bepaald uur / bloemrijk stadsmoeras / voet-
bal goaltjes om te voetballen (van Sebas) / geen honden = geen poep / veld picknick, veld voor 
kinderen en geit / meer toezicht i.v.m. vernieling & mishandeling (water)vogels / koninginnen-
dag in Frankendael / dan wel veel vuilnisbakken plaatsen!! /tennismuurtjes / openbare w.c.’s!!! 
ja! / de buikdanseressen van Buikdanslijn weer in ’t Park / koffie kunnen drinken bij de Kas / 
inrichting siertuin zoals ontworpen: hier en daar een speciale bloem (omdat bloemen toen zo 
kostbaar waren) / geen fiets meer in het park (net als in het Amstelpark!) / plek voor (knap-
pe) (hang)jongens / grotere afvalbakken in het bos. Olga / clubhuisje met wc, drinken en 
knutselvoorzieningen / echte lekkere koffie/thee/ijsjes = uitbater / zo laten!! / speeltuin  
kleine kinderen wat uitbreiden, verder super! / meer ruimte voor honden / alsjeblieft NIET. 
mee eens!/ muziekavondconcert? / geniet van wat er is! / toezicht/handhaving, bijv. rondom  
hermitage / grote buurtpicknick met spelletjes (alle leeftijden) / op 22 mei, 10.30 uur, natuur-
wandeling / live concertjes in de ruïne / groot houten klimrek met glijbaan, voor 6 - 12 jr. / top 
idee! / voetbalveld!!! / wc! / poepzakjes voor honden / pluktuin & ijs / i.d.d. vroeger: parkwacht /  
dames willen ook plassen! wc! / apart barbecue gedeelte, zonder gras (brandgevaar) / muziektent 
voor amateurmuziek(ver) / meer dieren! / een snoepwinkel / honden apart / niet meer wildplas-
sen in de bosjes (tekeningetje van ♂ tegen boom) / stormbaan / meer ruimte / goed idee! / geen 
idee! / een openluchttheater met faciliteiten / een basketbalveldje (peer is lekker) / wc / gratis 
honden te koop / elke dag koningendag!! / met groote paarden rijbak!!!! / meer voetbalruimtes


