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Vereniging Vrienden van Frankendael

Voorjaar 2012 in Frankendael
Met genoegen bieden we u de tweede digitale* nieuwsbrief aan van de Vrienden van  
Frankendael (VvF). Ondanks de koude van de achter ons liggende weken is het voorjaar in 
volle gang. Zo ook in park Frankendael, waar ook de planten in de heemtuin ontluiken. 
We willen u graag bijpraten over het park en wat er omheen gebeurt. Op de volgende 
bladzijde kunt u onze beknopte verantwoording 2011 lezen. En tenslotte nodigen we u uit 
voor de algemene ledenvergadering, maandag 4 juni a.s. Daar wisselen we graag met u van 
gedachten over het park en hebben we een externe spreker gevraagd. 

*De vrienden waar we geen mailadres van hebben, bezorgen we natuurlijk thuis een brief op papier. We vinden 
het belangrijk dat álle leden goed worden geïnformeerd, en dat we elkaar tijdig weten te vinden.

juni 2012

Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael

Welkom nieuwe leden!
Bent u in de afgelopen periode lid geworden? Een hartelijk welkom. We zijn blij dat het 
ledenaantal nog steeds groeit, de laatste stand is 237. Alleen al bij de stand op Koninginnedag 
kwamen veel mensen iets met ons delen over het park, hun steun betuigen en werden lid. 
Als ú mensen spreekt die het park een warm hart toedragen: vraag ze lid te worden! Daarmee 
kunnen zij hun steun betuigen en weten wij beter wie zich allemaal als buurtbewoners en 
gebruikers bekommeren om het park. 

Lid aanmelden? Lid worden? Stuur ons een bericht !!
 Ga naar blz. 6

Wilt u helpen? 
Wij zijn nog steeds blij met leden die de 
vereniging (en dus het park) kunnen 
helpen, als vrijwilliger, als adviseur, als 
bestuurslid. Bijvoorbeeld:
•	Wilt	u	schoffelen	of	wieden	in	het	park?
•		Wilt	u	helpen	met	het	verzamelen	van	

informatie, van weetjes, van bijzondere 
gebeurtenissen? Wij willen dat graag  
delen met onze leden, via de website, of 
door de nieuwsbrief.

•		Bent	u	thuis	op	het	gebied	van	ecologie,	
flora	en	fauna?	Die	specifieke	deskundig-
heid kan de vereniging goed gebruiken, 
maar is in het bestuur (nog) niet aanwezig.
•		Hebt	u	ervaring	met	het	opzetten	en	 

beheren van een website?

Meld u aan via e-mail;  
vriendenvanfrankendael@gmail.com. Of 
bel ons op 06 33761103 of 06 24723235.
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Verantwoording bestuur 2011

Het	jaar	2011	startte	met	een	droevige	gebeurtenis:	het	overlijden	van	Elgar	Vos,	die	zich	 
jarenlang actief heeft ingezet voor het park. Elgar had het nieuwe bestuur ingewerkt, zodat 
wij wisten waar we aan begonnen: ‘herstart’ van de vereniging, waar in 2010 toe was  
besloten. De ledenvergadering van 31 mei 2011 stelde 7 actiepunten vast. Deze punten staan 
hieronder. Wij zetten erbij wat ermee gedaan is. 

 
1 Optreden als ogen & oren van het park

We melden regelmatig aan het stadsdeel wat we tegenkomen in het park: handhaving van de 
wilgenbootjes	of	reparatie	van	de	waterpomp.	Het	netwerk	rondom	Park	Frankendael	 
hebben we weer opgebouwd, met alle mogelijke betrokkenen en gebruikers van het park.  
Er zijn veel suggesties verzameld van enthousiaste bezoekers aan de kramen (twee keer op  
de	Pure	Markt,	en	op	het	Bredewegfestival).	

 
2 Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken
In 2011 zijn we gestart met het organiseren van lichte werkzaamheden waardoor vrijwilligers 
kunnen meewerken aan het in goede staat houden van het park. Zo hebben we in februari  
de wilgen gesnoeid in de natuurspeeltuin; ook een stadsdeelwethouder kwam de handen uit 
de mouwen steken. In november hebben we met vrijwilligers de sloten in de heemtuin  
gedregd.	Huize	Frankendael/restaurant	Merkelbach	beloonde	ons	met	een	heerlijke	lunch.	 
Beide dagen, georganiseerd in goed overleg met de beheerder van het park (stadsdeel), waren 
een succes, en smaakten naar meer.
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Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen

Bij	de	kramen	hebben	we	veel	goede	suggesties	opgepikt.	Hoog	scoorde	de	behoefte	aan	een	
paar watertappunten in het park, en een eenvoudige toiletvoorziening. De watertappunten 
zijn intussen in voorbereiding genomen door het stadsdeel.

 
4 Afspraak maken met stadsdeel over beheersvorm waarin ook de 
Vrienden een formele plek hebben
Met het stadsdeel zijn in 2011 de banden stevig aangehaald. We voeren enkele malen per jaar 
overleg, waarbij zaken als beheer, onderhoud, handhaving, en nieuwe ontwikkelingen aan de 
orde komen.
De politieke actualiteiten en ontwikkelingen bij het stadsdeel volgen we nauwlettend.  
In	2011	was	dat	de	actualisering	van	het	bestemmingsplan	Don	Bosco	&	Park	Frankendael.	
Het	bestuur	heeft	ingesproken	bij	de	raadscommissie	en	overleg	gevoerd	met	wethouder	
Reuten. Met het aanwijzen van alléén het verharde gedeelte van Slingerweg en Lindenlaan 
tot evenemententerrein, en met het openhouden van de mogelijkheid van de vestiging van 
een eenvoudig natuur- en milieueducatief centrum hebben we van harte ingestemd. Intussen 
blijkt dat het stadsdeel alsnog meer ruimte wil bieden aan evenementen; we volgen dit uiterst 
kritisch.
In het najaar voerden we ambtelijk overleg over de plannen voor een actief evenementen-
beleid van het stadsdeel. We hebben met klem aangedrongen op uiterste voorzichtigheid met 
het droppen van grote evenementen in het kwetsbare park dat Frankendael in feite is. Op dit 
moment (mei 2012) blijkt dat we ons terecht zorgen maken over de plannen van het stadsdeel. 
Zie ‘VvF & het evenementenbeleid’ in deze Nieuwsbrief.
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5 Plan ontwikkelen voor de te zijner tijd vrijkomende particuliere  
woning in het hart van het park
Het	bestuur	heeft	er	met	succes	bij	het	stadsdeel	voor	gepleit	dat	deze	locatie	in	het	bestem-
mingsplan in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden voor een natuur- en milieu-educatief 
centrum. In 2012 willen we dit idee nadere uitwerken, of tenminste onze bijdrage eraan leveren.

 
6 Plannen ontwikkelen voor enkele kleinschalige (culturele)  
evenementen
De VvF heeft met een cultureel ondernemer en met de Frankendael Foundation mogelijk- 
heden verkend; hier is nog niet iets concreets uitgekomen. De discussie met het stadsdeel over 
het evenementenbeleid loopt hier een beetje doorheen.

 
7 De vereniging op orde brengen
Het	bestuur	heeft	op	verschillende	manieren	het	contact	met	de	leden	aangehaald:	nieuws-
brieven, uitnodigen bij activiteiten in het park (vrijwilligerswerk en evenementen zoals de 
Pure	Markt),	met	een	ledenvergadering	en	een	nieuwe	website.	In	mei	is	een	Nieuwsbrief	
gestuurd aan meer dan 900 (!!) geadresseerden van oude ledenlijsten. De ledenadministratie 
is nu goed bijgewerkt. Uit het oude bestand hebben ruim 100 leden laten weten lid te willen 
blijven, en in de loop van het jaar zijn er ook ruim 100 nieuwe leden bijgekomen. Deze trend 
zet zich door in 2012. We hebben veel tijd gestoken in de presentaties buiten: twee maal met 
een	kraam	op	de	Pure	Markt,	een	maal	op	Koninginnedag,	groot	stuk	in	“Dwars”,	de	 
nieuwsbrief, het opzetten van de website (wordt nog steeds verder ontwikkeld). Van diverse 
leden hebben we hulp gekregen en krijgen we die nog: bij de ledenadministratie, bij het  
ordenen van de dozen met oude archiefstukken, bij het terugzoeken van oude documentatie.

Terugblik
In 2011 is met vereende kracht de Vereniging van Vrienden van Frankendael weer goed op 
de kaart gezet. Dat is gebeurd met steun van de leden en de partners buiten, inmiddels een 
stevig netwerk. Zoals u kunt lezen zijn er heel wat stappen gezet, maar is er ook nog veel te 
doen! In het park en voor het park.

Gezien in het park? 
Het	grote	‘plakkaat’	zand	dat	ligt	tussen	
restaurant de Kas en de Slingertuin? 
De kruidenstrook die daar hoort te zijn 
is ‘vergrast’. De bodem is langzamerhand 
zo rijk geworden dat de kruiden er niet 
meer kunnen groeien. Door de nieuwe 
zandlaag verschraalt de bodem. Deze is 
opnieuw ingezaaid met een bloemrijk 
kruidenmengsel. 

De waterral!
Fotografen met hele grote telelenzen, wat 
fotograferen zij bij het moerasgedeelte? 

De Waterral. Een vogel die een verborgen 
leven in het riet leidt. 
Gezien door: Vogelwerkgroep Amsterdam 
(http://adam.waarneming.nl/waarneming/
view/63808171).	
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VvF & het evenementenbeleid
Sinds de vorige nieuwsbrief (januari) hebben we met het stadsdeel het gesprek vervolgd over 
de evenementennota. Met de nota wil het stadsdeel de evenementen spreiden over de parken 
en andere openbare ruimten, gezien de belasting in het centrum maar ook in het Oosterpark. 
We	hebben	de	stadsdeelwethouder	Van	Spijk	gewezen	op	de	kwetsbare	elementen	in	Park	
Frankendael, die niet onder de druk van grote evenementen mogen lijden: de Springertuin 
met	bijzondere	bomen,	de	heemtuin,	de	paddenpoel,	en	de	watersingel.	Het	park	is	groen	en	
fraai, in de eerste plaats ten behoeve van bezoekers en omwonenden, die het park kennen als 
rustig	en	gastvrij.	In	het	voorstel	dat	er	nu	ligt	stelt	de	wethouder	voor	in	Park	Frankendael	
vijf keer per jaar een grootschalig evenement te laten plaatsvinden, in aanvulling op de tien 
Pure	Markten	die	er	al	zijn.	Wij	zullen	ons	hier	beslist	tegen	verzetten.	De	ontwerpnota	wordt	
binnenkort in het dagelijks bestuur van het stadsdeel besproken; we blijven dit nauwlettend 
volgen, ook in relatie tot het nieuwe bestemmingsplan. Tijdens de ledenvergadering lichten 
we dit proces graag nader toe. 

VvF & andere partners
Op initiatief van het stadsdeel vond op 9 mei een borrel plaats met alle clubs en organisaties 
in het park: van de Frankendael Foundation tot en met de twee scoutinggroepen en volks- 
tuinen Klein Dantzig. We hebben, voor zover we elkaar niet al kenden, kennisgemaakt en 
komen in september opnieuw samen.   
Dezelfde dag bezocht een groep ambtenaren en wetenschappers het park, in het kader van 
een kennisdag over Watergraafsmeer. We hebben hen verteld over de ontstaansgeschiedenis 
van het (nieuwe) park en over de rol die omwonenden en liefhebbers daarin gespeeld hebben 
en nog steeds spelen. 

Activiteiten & vooruitblik

Dit voorjaar hebben we met vrijwilligers 
een en ander in het park gedaan. 

Op 3 maart snoeiden we, samen met 
23 vrijwilligers en met Jan van Schaik 
(‘Jan de wilgenman’) de wilgen bij de 
natuurspeelplaats. 

Op 10 maart werkten 19 vrijwilligers mee 
aan de ‘landelijke opschoondag’ door de 
randen rondom het park vrij te maken van 
zwerfvuil.	Het	stadsdeel	bood	ons	daarna	
een lunch aan. Die we van de medewerkers 
van restaurant Merkelbach mochten 
nuttigen op het terras in de achtertuin van 
Huize	Frankendael.	
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Op 25 maart werden het speel- en levend 
kunstwerk ‘de Wilgenhouten schepen’, ge-
maakt door Jan de wilgenman, op het grote 
grasveld feestelijk en opnieuw geopend na 
reparatie. Als Vrienden hadden we daar bij 
de initiatiefnemers (Rode Loper, stadsdeel 
en Waternet) sterk op aangedrongen. De 
schepen (een knipoog naar de ‘Slag op het 
Watergraafsmeer’ tijdens de tachtigjarige 
oorlog) oogstten in 2011 al heel veel enthou-
siasme en waardering. De opening werd 
verricht door stadsdeelwethouder Nevin 
Özütok. Met een bijl hakte ze een touw 
door waardoor een mast met oranje vaantje 
omhoog schoot.

We attendeerden u via de website ook op 
een voorjaarsexcursie (1 april) in het park 
o.l.v. IVN natuurgids en stadsdeelmedewer-
ker Chris Barendse. 

En tenslotte, op 30 april stonden we weer 
met een kraam op het Bredewegfestival om 
te horen wat er leeft in en om het park, en 

natuurlijk ook om zelf iedereen daarover te 
informeren. Overigens, u kunt van alle 
activiteiten foto’s zien op de website! Op 
zondag	27	mei	tijdens	de	Pure	Markt	staan	
de Vrienden weer met een kraam. Kom 
eens langs om te horen en te zien waar we 
mee	bezig	zijn!	Hoe	meer	zielen,	hoe	meer	
vreugd! En neem een nieuw lid mee.......

Zondag	3	juni	is	het	‘Dag	van	het	Park’,	een	
initiatief van de ANWB in samenwerking 
met bewoners en gemeente. Onder het 
motto: ‘de natuur is dichterbij dan u denkt’. 
Chris Barendse geeft die dag een excursie 
door de heemtuin, ‘een rondleiding langs 
bijzondere bomen’.
De ‘placemakers’ organiseren een 
‘Living	library’.	Hebt	u	vragen	over	dit	
laatste, stuur dan een e-mail naar:
info@placemakers.nl.

Zondag 9 september is het Open Monumen-
ten	dag.	Schooltuinen	H.C.	Vink	in	het	park	
staat in het zonnetje omdat het de oudste 
schooltuin van Amsterdam is. De Vrienden 
geven die dag een rondwandeling door het 
park.

De excursie naar afdeling Natuur en Milieu 
Educatie van het stadsdeel Amsterdam-
Noord die voor dit voorjaar was gepland 
wordt doorgeschoven naar een andere 
datum. We hopen daar inspiratie op te doen 
voor een misschien toekomstig natuur- en 
milieu-educatie centrum in het park. Zodra 
de datum vaststaat, volgt aankondiging op 
de site of op facebook.

In	het	najaar	staat	er	iets	op	til	in	Huize	
Frankendael met betrekking tot het 
‘Jaar	van	de	Historische	Buitenplaatsen’.	
Huize	Frankendael	is	immers	de	laatst	
overgebleven buitenplaats van Amsterdam. 
Raadpleeg tegen die tijd onze website.
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Agenda

Word lid door minimaal € 8,50 over te boeken op ING-bankrek. 609 35 78 
ten name van Vereniging Vrienden van Frankendael. Bij betaling via internet ook graag uw 
adres vermelden. Of stuur ons een e-mail of een kaartje. Vermeld uw naam, 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 nog steeds op zoek naar iemand die het 
bestuur	kan	versterken	met	zijn	of	haar	kennis	van	ecologie	en	van	flora	en	fauna).	

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

Zondag	27	mei:	 De	vrienden	staan	deze	zondag	op	de	Pure	Markt	met	een	kraam.	
	 	 (Vanaf	25	maart	elke	laatste	zondag	van	de	maand	de	Pure		Markt,	in		
	 	 het	park	behalve	november	zie:	www.puremarkt.nl/agenda.html)	

Zondag 3 juni:  Dag van het park, o.a. excursie door de heemtuin. 
  ‘Living library’ informatie: info@placemakers.nl

Maandag 4 juni:   Algemene Ledenvergadering

Zondag 9 september: Open monumentendag, o.a. rondleiding met de Vrienden

Najaar	2012:		 Jaar	van	de	Historische	Buitenplaatsen	zie:	www.huizefrankendael.nl

     
						Opgericht	1989

Vereniging Vrienden van Frankendael

Bestuur: 
Henk	van	Leeuwen	-	voorzitter
Helmi	Wakkie	-	penningmeester
Marion van der Bliek
Sander Alkema
Jacqueline Rijken

vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael

Telefoon: 06 33761103 of 06 24723235

Vereniging Vrienden van Frankendael
ING-bank	609	35	78
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Bericht van de penningmeester
 
Uw enthousiasme en inzet om het werk van de Vereniging Vrienden van Frankendael 
in woord en daad te ondersteunen, is voor het bestuur een belangrijk signaal om op de 
ingeslagen weg voort te gaan. 
 
Een	machtig	instrument	om	de	belangen	van	het	park	officieel	te	kunnen	behartigen	is	
het ledental. Gelukkig tellen we veel en actieve leden; hun aantal groeit nog steeds. 
De leden betalen jaarlijks een door de ledenvergadering vastgestelde bijdrage die voor 
2011	is	vastgesteld	op	(minimaal)	€	8,50.	Voor	het	officiële	ledental	geldt	alleen	het	
aantal betalende leden.
 
Het	innen	en	bijhouden	van	de	contributie	is	nog	een	hele	klus.	Om	het	u	gemakkelijk	te	
maken en omdat het bestuur haar tijd het liefst steekt in het park zelf, is het voorstel om 
met ingang van 2013 gebruik te gaan maken van de zogenaamde automatische incasso. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de automatische incasso moeten de leden een ingevuld 
en ondertekend machtigingsformulier aan	ons	terugzenden.	Het	formulier	is	als	digitaal	
document (pdf) of op papier (voor leden zonder mailadres) bij deze nieuwsbrief gevoegd. 
De machtiging gaat in per 15 januari 2013 en geldt dan voor de contributie in dat en in 
volgende jaren. 
De	machtiging	is	door	de	leden	te	allen	tijde	eenvoudig	te	beëindigen	via	een	briefje	naar	
het onderstaand adres. 
Verdere aanwijzingen treft u op het machtigingsformulier aan.
Dus: u doet ons (en het park) een geweldig plezier door het formulier (graag met 
blokletters) volledig in te vullen, te ondertekenen en in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe op te sturen naar:
 
Vereniging Vrienden van Frankendael
p/a Mw. W.R. Wakkie
Transvaalstraat 65-D
1092 HD Amsterdam
 
Let op!
Mocht	u	voor	2012	als	lid	uw	contributie	(€	8,50	of	meer)	of	louter	als	begunstiger	uw	
bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen, door een 
overboeking	op	ons	ING-bankrekeningnummer	609	35	78,	t.n.v.	de	Vereniging Vrienden 
van Frankendael. 
De Vrienden hebben de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat u uw geldelijke steun 
en/of	contributie	bij	uw	belastingaangifte	als	gift	kunt	aftrekken.
 
Helmi	Wakkie,	penningmeester
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Uitnodiging 
Op maandag 4 juni 2012, 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 over 2011 (zie elders in deze nieuwsbrief), en Actieplan 

2012/2013	(voorstel:	op	deze	manier	doorgaan)
3.						Financiën:	verslag	kascommissie,	jaarrekening	2011,	begroting	2012	(zie	hieronder)
4.      Aanvulling bestuur (alleen als er kandidaten zijn)
5.       Actuele zaken (evenementenbeleid, bestemmingsplan; zie de berichten hierover elders in 

deze nieuwsbrief)
6.      Gesprek met bomendeskundige (onder voorbehoud)
7.      Rondvraag
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Jaarrekening 2011 Vrienden van Frankendael

INKOMSTEN

Contributies	 1.506,80
Giften      25,00

Totaal 1.531,80

UITGAVEN

Kosten	secretariaat	 	108,08
Vergaderkosten	 			82,70
Presentatie	(kramen)	 	190,60
Presentatie	(folder)	 	233,36
Website  106,56
Nieuwsbrief (in 900-voud, productie)  319,95
Nieuwsbrief (in 900-voud, verzending)  375,25
Onvoorzien (rouwadvertentie Elgar Vos)  276,65
Onvoorzien (overige)    42,47

Totaal          1.735,62

Af: inkomsten 2011 1.531,80

Negatief saldo 2011 203,82

MIDDELEN

Beginsaldo	12	mei	2011	(overname	bankrekening	van	vorig	bestuur)	 1.508,15
Af:	negatief	saldo	2011	 		203,82
Bij: vooraf ontvangen subsidie Stadsdeel Oost voor wilgensnoeien 2012    475,00

Saldo bankrekening eind 2012 1.781,27

Begroting 2012 Vrienden van Frankendael

INKOMSTEN

Contributies 1.600
Ad hoc subsidie Stadsdeel Oost 475

Totaal 2.075

UITGAVEN

Kosten secretariaat  125
Vergaderkosten  150
Presentatie	(kramen)	 	125
Presentatie	(flyer)	 	225
Website  300
Nieuwsbrief (digitaal, productie) 100
Nieuwsbrief (verzending)  100
Wilgensnoeien maart  475
Overige uitgaven i.v.m. inzet vrijwilligers  120
Onvoorzien  250

Totaal            1.970

Saldo 2012 (naar reserve) 105 

Voorstel contributie 2012: € 8,50, of meer


