Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael
mei 2014

Beste vrienden van Frankendael,
In park Frankendael is het voorjaar in volle gang. Ook net gestart is de bestuurscommissie Oost, de opvolgers van de stadsdeelraad. We hopen op een goede
samenwerking met deze bestuurscommissie. De opheffing van de stadsdelen
noopt ons tot meer en steviger profilering bij de centrale stad. Dat doen we samen
met de vrienden van de andere parken in Amsterdam, verenigd in het stedelijk
Parkenoverleg.

Vereniging Vrienden van Frankendael

Agenda 2014
Zondag 25 mei
Pure Markt in park Frankendael.
De kraam van de Vrienden staat
er ook.

Graag nodigen wij u uit om naar het park te komen:
Zondag 25 mei is in heel Nederland de Dag van het Park. In het park hebben we
weer de Pure Markt. De Vrienden staan er ook, met de voorjaarskraam.

Dinsdag 27 mei
Algemene ledenvergadering
Vrienden van Frankendael

Dinsdag 27 mei, ’s avonds om 8 uur, is de jaarvergadering van de Vrienden
van Frankendael. Op Huize Frankendael. We gaan plannen maken voor 2015;
dan bestaat de vereniging 25 jaar. En met planoloog Jos Gadet praten we over de
Amsterdamse parken.

Zondag 29 juni
Pure Markt & kindermarkt

Met vriendelijke groeten Sander Alkema, Marion van der Bliek,
Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken, Helmi Wakkie.

Zondag 28 september
Pure markt

Zondag 31 augustus
Pure markt

Zondag 26 oktober
Pure markt
Zondag 21 december
Winter Pure markt
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Foto: Lieuwe Martijn Wijnands

Artwork Túlio Pinto in Amsterdam De Braziliaanse kunstenaar

www.vriendenvanfrankendael.nl

Túlio Pinto is deze lente Artist in Residence in Amsterdam op uitnodiging van
Springsnow en in samenwerking met Arttown Rio en Artigo Rio. Zondag
30 maart was zijn werk te zien in de achtertuin van Huize Frankendael.
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Welkom nieuwe leden!

Dag van het park, 25 mei. Doe mee!

Bent u in de afgelopen periode lid geworden? Hartelijk welkom! Met regelmaat kunnen we nieuwe leden noteren. Aan
onze kraam op de Hogeweg, op Koningsdag, hebben zich
zelfs 17 nieuwe leden gemeld. Ons ledenaantal is nu 308.
Als ú mensen spreekt die blij zijn met park Frankendael:
vraag ze lid te worden. Hoe meer vrienden, hoe sterker we
ons kunnen inzetten voor het in goede staat houden van ons
bijzondere park.

In park Frankendael is er dan ook weer de Pure Markt.
Onze vereniging is er bij, met de voorjaarskraam. Voor
belangstellenden organiseren we een paar rondwandelingen. Kom zelf ook langs bij de Vriendenkraam, blijf even
hangen, vertel over je plezier in het park en werf een lid!
Of maak een rondwandeling! Bel of mail even als je meedoet. Ben je niet in de buurt op deze Dag van het Park?
Kijk dan op www.amsterdam.nl/dagvanhetpark.

Wat gebeurt er in en om het park?
Koningsdag op
het Bredewegfestival
We stonden er weer met een handvol
leden als Frankendaelkraam. Een deel
van de dag boden we ook onderdak aan
de Vrienden van het Flevopark. Een
zonnige en zinnige dag met veel leuke
en positieve reacties van het publiek
dat voorbij kwam. En 17 nieuwe leden!

Voor het tweede jaar staat er weer een
“tijdelijke horecavoorziening” op
het veld tegenover de beide scoutinggebouwtjes. We hebben het stadsdeel
verzocht er op toe te zien dat het
uiterlijk van de container (vorig jaar
was het een ‘Pipowagen’) wordt aangepast aan het park. Ook moet er voldoende openstelling zijn; in het vorige
seizoen was de wagen eigenlijk te vaak
dicht.

Begin april leidden de Vrienden van
Frankendael een groep internationale reisjournalisten rond door Park
Frankendael, op uitnodiging van
‘Amsterdam Marketing’. Of er nu meer
Chinezen, Canadezen, of Argentijnen
in het park komen, hebben we nog niet
kunnen vaststellen.

Ooievaars en ijsvogels

Verharding van het Witte
Laantje en de Lindenlaan
Zoals u vast heeft gezien zijn afgelopen maart/april de twee lanen in het
oude deel van het park aangepakt.
De bedoeling is dat beide lanen een
grindlaag krijgen, die wordt aangebracht op een verharde onderlaag.
Het grind (in het Witte Laantje wordt
dat wit grind) komt over de betonnen rand aan de zijkanten te liggen.
Waarschijnlijk is dit werk net gereed
vóór onze jaarvergadering. Bedoeling
is dat de beide paden beter beloopbaar
worden, ook voor bezoekers met
kinderwagens en rollators.

Buitenlandse belangstelling

Wilgen!
Op 15 maart hebben de Vrienden weer
de wilgen gesnoeid van de wilgenspeeltuin, onder de enthousiaste begeleiding van Jan de Wilgenman. Net als
vorige jaren zijn de snoeiers van lekker
gebak voorzien door Nana’s Pastries.

4 April zijn de wilgenbootjes opge-

knapt, zodat ze er weer een hele zomer
tegen kunnen. De Vrienden hebben de
opknapbeurt gefinancierd; zie verderop in deze Nieuwsbrief.

Al langer dan tien jaar broeden de
ooievaars in Park Frankendael; we
vinden het zo langzamerhand heel
normaal. Het uitstapje, vorig jaar, naar
een nest bovenop de schoorsteen van
De Kas was niet de bedoeling. Op die
schoorsteen kan nu geen nest meer
worden gebouwd, maar de schoorsteen boven de peuterspeelplaats is
gerestaureerd en draagt dit voorjaar
ook weer het vertrouwde nest. Bij de
schoolwerktuinen is nog een tweede
ooievaarsnest geplaatst, maar dat is
niet in gebruik genomen. Het lijkt
er op dat “meneer ooievaar van de
schoorsteen” geen tweede nest in het
park duldt…..
Intussen is achter de heemtuin weer de
ijsvogel gesignaleerd!
Natuurlijk gebeurde er nog veel
meer (bijvoorbeeld de Landelijke
Opschoondag, ook in het park),
meer dan in deze Nieuwsbrief past.
Via de mail, via onze website
(www.vriendenvanfrankendael.nl)
en via Facebook houden we u zo goed
mogelijk op de hoogte.
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Verantwoording bestuur over het jaar 2013
In 2013 stelde de algemene ledenvergadering (29 mei) drie prioriteiten vast:

1
2

In het park laten realiseren van een eenvoudige, semi-permanente horecavoorziening, annex publiek toilet;

Het mobiliseren van middelen (menskracht, ideeën en geld) voor projecten (wilgenbootjes, bordjes bij bijzondere
		
bomen, e.d.);

3

Voortzetting van de zeven actiepunten uit 2012.

1 Eenvoudige,

hartelijk dank! Het is overigens wel
de vraag of deze actie zich leent voor
herhaling. Zie de agenda van de vergadering.

Op de ALV is besloten mee te denken met de gemeente over een semipermanente laagdrempelige horeca
voorziening in het hart van het park.
Met de nadruk dat de gebruikers van
het park vooral vragen om een openbaar toilet. In 2013 heeft de gemeente
toestemming gegeven aan een ondernemer om een tijdelijke horeca in de
vorm van een “Pipowagen” in het park
toe te laten, voor de periode van begin
juli tot 1 november. Het stadsdeel heeft
voorafgaand aan de verlening van de
vergunning ook de mening van de
Vrienden gevraagd. Die was positief het ging tenslotte om ons eigen actiepunt. Een openbaar toilet, al dan niet
verbonden aan die tijdelijke horeca,
kon op die korte termijn niet gerealiseerd worden. En ook nu zijn alle betrokkenen daar nog niet over uitgedacht. Als bestuur horen we hierover
graag de mening van de leden!

3 Voortzetting van de

	
semi-permanente horeca
voorziening, annex publiek
toilet

2 Mobiliseren van

	
middelen voor projecten

Najaar 2013 hebben de Vrienden
middelen geworven voor de reparatie van de wilgenbootjes op het grote
grasveld. De Vrienden hadden het
stadsdeel toegezegd dat zij voor de
jaarlijkse opknapbeurt van de wilgenbootjes in 2014 geld zouden werven.
Dat is gelukt, dankzij de bijdragen,
groot en klein, van veel leden. Ook
de De Pure Markt, Intratuin, restaurant Merkelbach, en restaurant De
Kas hebben ons behoorlijk gesteund,
zodat uiteindelijk het benodigde
bedrag, ruim € 1.800, ruim op tijd
beschikbaar was! Namens de gebruikers’ van de bootjes aan iedereen

	
7 actiepunten uit 2012

Blijven optreden als ogen & oren van
het park: zie voor vele verschillende
contacten ook de volgende bladzijde,
over Netwerk Frankendael. Ook onze
leden blijven we vragen opmerkingen
en klachten altijd aan de Vrienden door
te geven. In 2013 hebben de Vrienden
nauwlettend gevolgd wat er aan evenementen in het park plaatsvond. De
Vrienden deden mee aan de pilot van
het stadsdeel om te adviseren bij vergunning verlening aan kleinschalige
evenementen in het park. Afgezien van
een kleine sportdag zijn er overigens in
2013 geen aanvragen voor evenementen in park Frankendael binnengekomen. Wel vond zeven maal de Pure
Markt plaats.
Gerichte en bescheiden inzet van
vrijwilligers mogelijk maken: ook in
2013 hebben we met een groep van
twintig buurtbewoners onder leiding
van Jan de Wilgenman de wilgen gesnoeid in de natuurspeeltuin. Twee
keer hebben we met vrijwilligers meegewerkt aan schoonmaakacties, op de
landelijke opschoondag en op de ‘keep
it clean day’. De drie dagen waren georganiseerd in overleg met de beheerder van het park (stadsdeel).
Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen: regelmatig overleg met de betrokken bestuurders en
ambtenaren van het stadsdeel.
Afspraak maken met stadsdeel over
beheersvorm waarin ook de Vrienden
een formele plek hebben: dit blijft een
actiepunt, dat we oppakken samen met
de vrienden van de andere Amsterdamse parken. Op dit moment hebben

de Vrienden van Frankendael geen
enkele formele status of bevoegdheid
tegenover het stadsdeel. In de praktijk
laten de contacten gelukkig weinig te
wensen over.
Plan ontwikkelen voor de te zijner
tijd vrijkomende particuliere woning
in het hart van het park: zolang deze
woning nog gewoon als woning dienst
doet (zie het interview met de bewoonster in het novembernummer van de
Nieuwsbrief), treden we niet naar buiten met mogelijke plannen. We zijn er
wel op voorbereid.
Plannen ontwikkelen voor enkele
kleinschalige (culturele) evenementen:
op 14 november konden we op de
Lindenlaan genieten van een “miniopera”, een initiatief van De Nederlandse Opera bij bijzondere Amsterdamse bomen, en door ons naar park
Frankendael gehaald. Als Vrienden
schonken we de toehoorders een bekertje glühwein.
De vereniging op orde brengen en
houden: dat lukt aardig; in elk geval
gaat het ledental nog steeds met stapjes omhoog.

Andere zaken waarmee de
vereniging actief is geweest en
die een vervolg hebben
Algemene ledenvergadering 29 mei,
met vogeldeskundige Auke Jansen als
spreker.
Uitgave en verspreiden van twee
nieuwsbrieven.
Op 30 april stonden de Vrienden het
publiek te woord aan een kraam op het
Bredewegfestival/Koninginnedag en
eind mei bij de Pure Markt in het park.
En dat deden we ook op zondag
22 december, tijdens de Goede Doelenmarkt in de Hofkerk.
Verbeteren en verder invullen van de
website.
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Netwerk Frankendael
Halverwege 2013 namen we afscheid
van Eva Lems, de ‘parkenmanager’
van stadsdeel Oost. Begin dit jaar
maakten we kennis met haar opvolger
Fred Scheepmaker, met wie de Vrienden even goed hopen samen te werken. Op 3 maart organiseerde hij een
geanimeerde ‘parkenplatformavond’
in Huize Frankendael, waar vrij werd
gebrainstormd over alle parken van
Oost. De Vrienden hopen dit jaar ook
weer een ‘netwerkoverleg’ te hebben met iedereen die met het park te
maken heeft, zoals Klein Dantzig, de
beide scoutingclubs, Huize Frankendael, de Pure Markt, De Kas, het stadsdeel, de schoolwerktuinen. Natuurlijk
gaan we ook in gesprek met de nieuwe
bestuurscommissie van stadsdeel
Oost. De verantwoordelijkheid voor
‘groen’ is overgegaan van wethouder
Nevin Özütok naar de nieuwe voorzitter, Ivar Manuel. Ook nuttig is het
regelmatige contact met de dagelijkse beheerder van de parken van
Oost, Tim Blokker. En de laatste,
maar niet de minste, die we hier
moeten noemen is Chris Barendse,
die dag in dag uit bezig is met het
onderhoud van het park. Via onze
website kunt u nog het interview met
hem lezen, dat verscheen in onze
Nieuwsbrief van vorig jaar november.

Wie zijn wij? Wat doet ú?
Als we het in deze nieuwsbrief hebben over ‘wij’, dan bedoelen we
daarmee de vijf bestuursleden van de Vrienden. Gelukkig staan
we niet alleen. Maar zonder u, zonder actieve leden, stelt de
Vereniging Vrienden van Frankendael echter niets voor. Daarom:

VIER VERZOEKEN
Contributie
Betaal uw contributie, eventueel ook nog die over 2013. € 8,50 per jaar,
of wat u meer wilt bijdragen. De contributie is fiscaal aftrekbaar.
Ons rekeningnummer is NL96 INGB 0006 0935 78. Vermeld s.v.p.
“contributie 2014” of “contributie 2013/2014”.

Nieuwe leden
Breng nieuwe leden aan. De macht van het getal werkt, dat blijkt steeds
in onze officiële contacten.

Doe mee
Bedenk hoe u ons kunt helpen met kleine klusjes, of vraag suggesties
aan ons. In het park passende activiteiten voorbereiden en uitvoeren,
levendig maken en houden van de website, meewerken aan een leesbare
nieuwsbrief, archief opruimen op een donkere winterdag, enzovoort.
Ook zoeken wij naar iemand die het bestuur kan versterken met zijn of
haar kennis van ecologie en van flora en fauna.

Signaleer
 iet u wat bijzonders in het park, een vroege vlinder, een schuwe vogel,
Z
een jolige jongleur? Laat het ons weten, liefst met fotootje, en dan zetten wij het graag op de website. En ziet u iets wat niet in het park hoort?
Ook dat willen we weten!

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

Vereniging Vrienden van Frankendael

vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael.nl
Telefoon: 06 337 611 03 of 06 247 232 35

Opgericht 1989

Vereniging Vrienden van Frankendael
NL96 INGB 0006 0935 78
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Vereniging Vrienden van Frankendael
Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 27 mei 2014
20.00 uur, Huize Frankendael
1. Opening en mededelingen
2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 29 mei 2013

3. Terug- en vooruitblik:
a) Verantwoording 2013 (zie Nieuwsbrief mei 2014, bijgevoegd)
b)

Financiëel verslag 2013, verslag kascommissie

c) Herbenoeming kascommissie
	De kascommissie bestaat uit Harry Arts en Lysander van der Sluis. Harry Arts treedt af.
Voorstel voor vervanging: Helmi Wakkie.
d) Opschonen ledenlijst
	Het ledental bedraag op 11 mei 2014: 308. Een heel klein deel van deze leden (ca. 5%)
heeft al een tijd, en in elk geval in 2012 en 2013 geen contributie betaald. Het bestuur stelt
voor deze leden na kennisgeving van de ledenlijst te schrappen.
e) Prioriteiten 2014 - 2015 (bijgevoegd)
f)

Begroting 2014

4. (Her)benoeming bestuursleden
Helmi Wakkie en Henk van Leeuwen treden af, volgens rooster. Helmi Wakkie stelt zich niet
beschikbaar voor een nieuwe termijn van 3 jaar; Henk van Leeuwen wel. Kandidaten kunnen
worden voorgesteld tot aan het begin van de vergadering. Het bestuur draagt voor: Harry Arts.
In het bestuur is nog steeds ruimte voor een lid met kennis van en ervaring met ecologie en
natuurbeheer.
5. Rondvraag
Pauze
Gastspreker: Jos Gadet, hoofdplanoloog bij de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke
Ordening, over het Grote Groenonderzoek Amsterdam 2013.
Jos Gadet is de man achter dit Grote Groenonderzoek, dat in navolging van 1996 en 2008
nu voor de derde keer is gehouden. Opvallend resultaat van dit recente onderzoek is dat de
Amsterdamse parken zich zowel in toenemende bezoekersaantallen als in toenemende
tevredenheid van de bezoekers mogen verheugen. park Frankendael voert met drie andere
parken (Vondelpark, Amstelpark en Westerpark) de ranglijst van tevredenheid aan.
Toenemende activiteiten in en bezoek aan de parken brengt overigens ook met zich dat er
hier en daar meer irritatie en klachten zijn. Met Jos Gadet zullen we spreken over de kansen
en knelpunten voor Amsterdamse parken in het algemeen, en voor park Frankendael in het
bijzonder. Ook buitenlandse voorbeelden kunnen aan de orde komen.

Vereniging Vrienden van Frankendael
Prioriteiten 2014 - 2015
Het bestuur stelt voor vast te houden aan de zeven punten die in 2011 opnieuw zijn vastgesteld
voor de Vrienden van Frankendael. Deze punten vormen als het ware ons ‘basisprogramma’:
1. Optreden als ogen & oren van het park;
2. Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken;
3. Op peil brengen en houden van de publieksvoorzieningen;
4.	Afspraak maken met het stadsdeel over formele rol van de Vrienden bij beheer en
ontwikkeling van het park;
5. Plan ontwikkelen voor de t.z.t. vrijkomende woning in het hart van het park;
6. Plannen ontwikkelen voor enkele kleinschalige (culturele) evenementen;
7. De vereniging op orde brengen en houden.
Als toegevoegde ‘speerpunten’ 2014 - 2015 stelt het bestuur voor:
	Het maken van een nieuwe afspraak met het stadsdeel over de jaarlijks terugkerende
wilgenklussen.
		Toelichting: de afgelopen drie jaren organiseerden de Vrienden het snoeien van de
wilgenspeeltuin, met de inzet van vrijwilligers, maar met financiële hulp (ca. € 450)
van het stadsdeel. Het opknappen van de wilgenbootjes (kosten ca. € 1.800) is
incidenteel bekostigd door Waternet (2012), het stadsdeel (2013) en door de Vrienden
(2014).Het is de Vrienden duidelijk geworden dat het per jaar opnieuw bijeen harken
		 van middelen voor de wilgenbootjes een moeizame operatie is.
		 Het bestuur legt de leden 2 opties voor:
		 a) Eind 2014 afscheid nemen van de bootjes, of
		 b)	Met álle bij het park betrokkenen zoeken naar een duurzame formule voor de
wilgenbootjes. Een ‘taakgroep’ van leden die daar hun schouders onder willen
zetten is daarvoor beslist een voorwaarde.
	Het voorbereiden van een mooi evenement of leuke manifestatie in 2015 ter gelegenheid
van twee herdenkingen:
		 a)	De sterfdag, 75 jaar geleden, van Leonard Springer, de landschapsarchitect
die de Oosterbegraafplaats en het Oosterpark ontwierp, en ook de Springertuin
(met de bijzondere bomen) in Park Frankendael, en
		 b)	De oprichting, 25 jaar geleden, van de Vereniging Vrienden van Frankendael.
Een kwart eeuw geleden!
		Toelichting: beide herdenkingen zijn, in samenhang, een mooie aanleiding voor
‘iets feestelijks’ in 2015 in Park Frankendael. Concrete plannen zijn er nog niet in
dit stadium. Suggesties en medewerking van flink wat van onze leden zijn ook voor
dit voornemen beslist een voorwaarde.
13 mei 2014

