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Vereniging Vrienden van Frankendael

Park Frankendael in 2012

Met het nieuwe jaar al in volle gang, wensen wij toch alle leden en andere betrokkenen bij 

Park Frankendael nog een fantastisch 2012! We hopen dat u veelvuldig van het park mag  

genieten. En dat het park een prettig en gevarieerd trefpunt mag wezen, waar cultuur, natuur 

en gezelligheid samenkomen. In deze nieuwsbrief praten we u bij over het park en wat er  

omheen gebeurt. Deze brief is ook de eerste digitale versie! De vrienden waar we geen  

mailadres van hebben, bezorgen we natuurlijk thuis een brief op papier. Want we vinden het 

belangrijk dat álle leden goed worden geïnformeerd, en dat we elkaar tijdig weten te vinden. 

januari 2012

Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael

Lid aanmelden? Lid worden? Stuur ons een bericht !!
 Ga naar blz. 5

Welkom nieuwe én ‘hernieuwde’ 
leden!
In 2011 hebben zo’n 25 nieuwe leden zich 

bij de Vereniging Vrienden van Frankendael 

(VvF) aangemeld. Dat was na onze  

opschoning van de oude ledenlijst, en na 

onze presentaties, vorig voorjaar, op Pure  

Markten en Koninginnedag. In totaal  

tellen we nu ongeveer 210 leden. Nieuw 

kan natuurlijk ook hernieuwd zijn! We zijn 

blij met de ledenaanwas en gaan door met 

bekend maken van wat de VvF is, doet en 

nog gaat doen. Als ú mensen spreekt die het 

park een warm hart toedragen: vraag ze lid 

te worden! Daarmee kunnen zij hun steun 

betuigen en hebben wij een beter beeld 

van wie als buurtbewoners/gebruikers zich 

bekommeren om het park.

Jaar van de buitenplaatsen 
2012 is voor Nederland het ‘Jaar van de 

historische buitenplaatsen’. Aanleiding om 

ook Huize Frankendael, de enige nog  

resterende buitenplaats van Amsterdam, in 

het zonnetje te zetten. De invulling van het 

jaar is nog gaande, zie hiervoor de site:

www.buitenplaatsen2012.nl. 

Zodra meer bekend is over activiteiten rond 

Huize Frankendael, dat participant is in 

dit themajaar, zullen wij u daar over infor-

meren.

Wilt u klussen in het park?
Op zaterdagen 3 maart en 10 maart is er 

weer wat te doen! Zie de agenda op pagina 5 

van deze nieuwsbrief. 
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Toezicht
Voor een open en betrekkelijk kwetsbaar 

park als het onze zijn toezicht en handha-

ving van groot belang. Ook Frankendael 

ontkomt niet aan de ergernis van klein 

vandalisme of domme slordigheid. Af en toe 

zelfs groot vandalisme, zoals de diefstal, 

afgelopen zomer, van de staaldraden langs 

de houten bruggen. Gelukkig heeft het 

stadsdeel dit najaar de tijdelijk geplaatste 

oranje touwen weer vervangen door nieuwe 

staaldraden. Verder is geregeld dat in het 

drukke seizoen Park Frankendael wordt  

opgenomen in de vrijdag- en zaterdag-

avondronde van de handhavers van het 

Oosterpark. De inzet van de handhaving 

blijft overigens ‘melding gestuurd’.  

Overlast kan het beste gemeld worden aan 

het Meldpunt Zorg en Overlast, van het 

stadsdeel, op tel. 020 253 5033, of op  

mailadres meldpunt@oost.amsterdam nl. 

En informeer natuurlijk ons ook (zie eind 

van deze nieuwsbrief).

VvF & de partners
De vereniging is één van de partners die actief zijn in en rond het park Frankendael. In de 

ledenvergadering hebben we toegezegd dat we dit netwerk zouden aanhalen en verbreden. 

We hebben mensen opgezocht die ons meer konden vertellen over de ecologie van het park, 

de opzet van het nieuwe deel, de kwetsbaarheid etc. En we nemen inmiddels (weer) deel 

aan het stedelijke ‘parkenoverleg’, waar andere ‘vrienden van’ en natuurorganisaties 

elkaar wederzijds informeren. Dit Parkenoverleg Amsterdam wordt georganiseerd door het 

milieucentrum Amsterdam. We presenteerden ons ook op de ‘Inspiratie- en Contactdag van 

WATERgraafsmeer’, op 28 september 2011. De dag stond in het teken van duurzame  

ontwikkelingen. Inspirerend was een excursie langs het Ecolint, waar ook de waterlijst van 

Park Frankendael deel van uitmaakt. Zie www.watergraafsmeer.org. 

Het blijft voor ons niet bij praten: we steken als vereniging zelf de handen uit de mouwen, 

samen met gemeente en andere partners!

VvF & het stadsdeel
Als bestuur van de VvF haalden we op alle 

fronten de banden aan met de bestuurders 

en ambtenaren van het stadsdeel Oost.  

Dat leidde tot een hernieuwde en plezierige  

samenwerking. Zo namen we deel aan 

werkconferenties ‘Kracht van Oost’, een 

manier van het stadsdeel om participatie 

van de burgers vorm te geven. Twee tot 

drie keer per jaar zitten we aan tafel met de 

medewerkers van het stadsdeel die recht-

streeks verantwoordelijk zijn voor onder-

houd en beheer van het park. Het nieuwe 

bestemmingsplan Don Bosco & Park  

Frankendael wordt dit jaar vastgesteld door 

de stadsdeelraad. De Vrienden zijn hier 

vorig jaar over geraadpleegd door het stads-

deel; we hebben ook ingesproken bij de 

commissie Wonen. Het ontwerpplan biedt 

naar onze mening voldoende kader om het 

park de komende jaren goed te beheren. 

Ook het evenementenbeleid van het stads-

deel wordt dit jaar opnieuw ingevuld.  

De inzet is spreiding van de evenementen 

over de parken en andere openbare ruim-

ten, onder andere vanwege de belasting die 

evenementen het centrum opleveren. Dit 

nieuwe beleid kan spannend worden voor 

Frankendael, als park dat steeds intensiever  

wordt benut. Najaar 2011 spraken we met 

politici en ambtenaren over de eerste 

schetsen, en we blijven de besluitvorming 

natuurlijk volgen. Ons uitgangspunt:  

evenementen dragen bij aan de levendig-

heid en uitstraling van Park Frankendael, 

maar ze moeten het park niet overbelasten. 

U kunt de besluitvorming van het 

stadsdeel volgen via deze link:  

www.oost.notudoc.nl/cgi-bin/homepage.cgi 
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Extra hek bij de ophaalbrug
Het zal u vast al zijn opgevallen: aan de 

‘schooltuinzijde’ van de ophaalbrug op de 

lindelaan is een automatisch afsluithek 

geplaatst. De terreinen van de volkstuinen 

‘Klein Dantzig’ en van de schoolwerktuinen 

‘H.C.Vink’ worden (terecht!) ’s avonds afge-

sloten voor het publiek. Het hek aan de kant 

van de Nobelweg gaat automatisch dicht, 

maar het hek vlak voor de ophaalbrug werd 

tot voor kort door een bewakingsdienst op 

slot gedaan. In de praktijk is dit geen water-

dichte regeling gebleken, en daarom heeft 

het stadsdeel nu een automatisch afsluitbaar 

hek achter de brug geplaatst. Als VvF zijn we 

hier niet blij mee. Het nieuwe hek is beslist  

geen sieraad voor het park. Veel liever 

hebben we dat de ophaalbrug opnieuw in 

gebruik wordt genomen – dat is immers 

ook een effectieve afsluiting, en zo was het 

ook bedoeld. Het stadsdeel erkent dit, maar 

wijst op technische en financiële bezwaren.  

Schrale troost: het metalen hek aan de park-

zijde, dat door het nieuw hek overbodig is 

geworden, zal binnenkort worden verwijderd. 

Vrienden gratis of met korting op Huize Frankendael

Frankendael Foundation (de stichting die 

kunstprojecten realiseert op Huize  

Frankendael) verraste ons met een zeer 

sympathiek gebaar. Speciaal voor de  

vrienden van Frankendael geeft deze  

stichting een korting op de toegang op de 

tentoonstellingen in het huis, op vertoon 

van deze nieuwsbrief.

Iedere zondag, om 11 uur, is er een rond-

leiding door de kamers van het huis, en bij 

mooi weer ook door de tuin. U krijgt  

inzicht in de geschiedenis van het huis en 

haar bewoners, en toelichting op de  

expositie van het moment. Op de bel-etage 

vindt u kunst die in relatie staat met het 

verleden van Huize Frankendael. In dit 

project (The Keys) lieten 8 kunstenaars 

zich inspireren door de vroegere bewoners 

van Huize Frankendael van 1650-2007. 

Vrienden betalen voor de rondleiding  

3 euro (in plaats van 5).

Vrienden betalen geen entree (in plaats van 

2 euro) voor de tentoonstelling “The Young 

And The Talented”. Deze tentoonstelling in 

vier delen licht vier maal per jaar een jonge 

kunstenaar uit, die – net afgestudeerd – na 

een periode van op locatie werken zijn werk 

presenteert op de verdieping van het huis. 

Tot 18 maart is dit Stijn Bastianen. Open 

op zondagen, van 11-17 uur.

Meer informatie: 

www.frankendaelfoundation.nl

Graag contributie 2012 overmaken!
U doet ons een groot plezier door uw contributie 2012 (€ 8,50 of meer) over te maken 

op rekening 60.93.578, t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael. In de volgende 

nieuwsbrief zal de financiële verantwoording staan over 2011 (en de datum voor de  

ledenvergadering 2012). Als we uw contributie 2011 nog niet ontvingen, leest u dat in 

het mailtje bij deze nieuwsbrief.
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Activiteiten & vooruitblik

Minstens zo belangrijk als de relaties met 

partners vinden we het een actieve, levende 

vereniging te zijn. Daarom zijn we van start 

gegaan met vrijwilligersdagen, daarbij  

gefaciliteerd door het stadsdeel. Zag u ook 

al dat de sloten in de heemtuin zijn  

uitgebaggerd? Daar hebben de vrienden 

van het park flink bij geholpen. Na het  

baggeren kregen we een heerlijke lunch, 

verzorgd door restaurant Merkelbach in 

Huize Frankendael. 

Eens per week helpen vrijwilligers mee de 

heemtuin te onderhouden, het hele jaar 

door. En u krijgt de kans óók de handen uit 

de mouwen te steken: zie onderaan de 

kalender! Zo gaan we in het vroege 

voorjaar, op zaterdag 3 maart, weer wilgen 

snoeien in de natuurtuin. Vorig jaar was dit 

onder leiding van Jan van Schaik een groot 

succes. Kom meehelpen, en neem uw 

buurvrouw, schoonvader en vrienden mee! 

Nieuws is dat de wilgenboten op het grote 

grasveld, opgezet door dezelfde ‘wilgen-

man’ Jan van Schaik, nog een jaar kunnen 

blijven staan. Als Vrienden hebben we daar 

bij de initiatiefnemers (Rode Loper, stads-

deel, Waternet) sterk op aangedrongen. Ze 

worden op 25 maart opnieuw ‘geopend’, op 

de eerste Pure Markt van het jaar.

Ook in voorlichting en kennisdelen zijn 

we actief: we attendeerden u op een 

herfstwandeling in het park o.l.v. IVN  

natuurgidsen Chris Barendse en Brigitte 

Kok en op een cultuurhistorische  

wandeling als onderdeel van de Rode Loper. 

Dit voorjaar gaan we op excursie naar 

afdeling Natuur en Milieu Educatie van het 

stadsdeel Amsterdam-Noord. We hopen 

daar inspiratie op te doen voor de 

versterking van 

de natuur- en 

milieu-educatie 

in Park  

Frankendael. 

Zodra de datum 

vaststaat, volgt 

aankondiging op 

de site.
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Agenda

Lid aanmelden of lid worden? 
Stuur ons een mail of een kaartje. Vermeld daarin altijd uw naam, m/v, adres, postcode, 

woonplaats, en vooral: uw e-mailadres! 

Ons adres: 

Vereniging van Vrienden van Frankendael, p/a Middelhoffstraat 17-1, 1097 NJ Amsterdam.

Denk eens even na over wat u voor de vereniging (voor het park!) kunt betekenen, als 

vrijwilliger, als adviseur, als bestuurslid. (Wij zijn op zoek naar iemand met een ‘groen’ 

achtergrond). 

Mail of bel ons gerust: vriendenvanfrankendael@gmail.com of bel 06 33761103/o6 24723235.

 
  

Lid van facebook? 

  Meld je aan bij ‘Vrienden van Frankendael’.

Op www.vriendenvanfrankendael.nl ziet u steeds de meest actuele agenda van de VvF en 

vindt u meer informatie over de geplande activiteiten.

Donderdag 16 februari:   overleg met volkstuinvereniging Klein Dantzig (kennis maken,  

zien wat we samen kunnen doen)

Zaterdag 3 maart:   wilgen snoeien in de natuurspeeltuin van park Frankendael,  

aanmelden bij Jacqueline Rijken, mail naar:  

vriendenvanfrankendael@gmail.com of bel 06 24723235 

Zaterdag 10:  nationale schoonmaakdag, aanmelden bij Jacqueline Rijken,  

  mail naar: vriendenvanfrankendael@gmail.com of bel 06 24723235 

Zondag 25 maart:  ‘opening’ van de hernieuwde wilgenbootjes tijdens de Pure Markt

Vanaf 25 maart:  elke laatste zondag van de maand Pure Markt (behalve november) 

  www.puremarkt.nl/agenda.html

Donderdag 29 maart:   opening jaar van de historische buitenplaatsen (in Amerongen)



www.vriendenvanfrankendael.nl

Tenslotte
In januari 2011 namen we helaas afscheid van een van de oprichters van VvF, Elgar Vos. De 

steen met zijn gedicht, aan het slingerpad langs de rand van het park, blijft de stille getuige 

van zijn betekenis voor het park. We hebben ons ingezet om het spoor van Elgar door te  

trekken en de vereniging weer pit te geven. En we doen dit niet alleen. Als bestuur willen we 

een aantal mensen hiervoor persoonlijk bedanken. Harry Arts, die de Vrienden helpt bij de 

administratie. Ivonne Tilman, die hielp bij het ordenen van het archief, Hester Bolt, die  

meedenkt over evenementen in het park, Leidy Visser, die met ons in de heemtuin werkt.  

De heer Monsees voor het inzage geven in zijn indrukwekkende archief. Schooltuinmeester 

Jan Bregman, bij wie we gereedschappen mogen lenen. Chris Barendse, Stadsdeel Oost, die 

vrijwilligers praktisch begeleidt en helpt bij heem- en kruidentuinonderhoud. Tim Blokker, 

Stadsdeel Oost, die ons op de hoogte houdt van allerlei werkzaamheden in het park. 

Bodo Groen en Geert Burema van restaurant Merkelbach in Huize Frankendael voor het 

gastvrije onthaal en heerlijke lunch, na gedane arbeid van de sloten uitbaggeren. Jacqueline 

Grandjean, Frankendael Foundation, voor de speciale toegangsregeling voor Vrienden  

tot Huize Frankendael. Jan Dijk en Bas van Vliet, voor hun levendige bijdragen aan de Rode  

Loper wandeling. De vrijwilligers die hielpen met het snoeien van de wilgen en met het  

uitbaggeren van de slootjes. 

Zo gaan wij graag door in 2012: samen met zoveel mogelijk actieve en geïnteresseerde leden 

en medestanders de handen uit de mouwen steken om het park boeiend, groen, gastvrij en 

gezellig te houden. Wij rekenen op u, en u kunt op ons rekenen!

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Frankendael: 

Sander Alkema, Marion van der Bliek, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken en Helmi Wakkie.


