
 

 

Agenda 2016

Zondag 28 februari
Rondwandeling in het park 

Zondag 19 maart:
Landelijke opschoondag

Zaterdag 26 maart
Wilgensnoeien

Zondag 27 maart
Pure Markt

Dinsdag 10 mei
Algemene ledenvergadering

Woensdag 27 april
Koningsdag, de vrienden staan 
met een kraam op het Bredeweg-
festival

Let op onze e-mail berichten, 
word vriend op         of kijk op 
www.vriendenvanfrankendael.nl

Vereniging Vrienden van Frankendael

Nieuwsbrief Vrienden van Frankendael 
februari 2016

Beste vrienden van Frankendael,
Voorjaar en winter strijden met elkaar om voorrang. Wij kijken uit naar een 
nieuw jaar met het mooie park Frankendael. We stuurden u al onze goede wensen 
en voornemens; inmiddels zijn we alweer volop aan de slag. Het 26ste jaar van 
onze vereniging: een jaar waarin we ons opnieuw sterk willen maken om het park 
het groene, vriendelijke en intieme hart te laten blijven van de Watergraafsmeer. 
En vooral: waar we van willen genieten.

Tot ziens in het park.

Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Sander Alkema, Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex de Lang,  
Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.
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De nieuwsbrief
De meeste nieuwsbrieven worden per 
mail gestuurd, het aantal pagina’s is 
dan ook makkelijker uit te breiden. 
Ongeveer nog 30 leden hebben geen 
mailadres doorgegeven. Ontvangt u 
de brief nog per post, maar heeft u een 
mailadres, meld het ons.

http://www.vriendenvanfrankendael.nl/_rondleiding_cb.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/keepitclean.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/wilgensnoeien2013.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/puremarkt2013.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/promotie2013.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/promotie2013.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/
https://www.facebook.com/vrienden.vanfrankendael
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27 september had de Pure Markt 
er een attractie bij: de Vrienden 
van Frankendael vierden het 
feest van hun 25-jarige bestaan. 
We wilden dat vieren met onze 
leden en een ieder die het maar 
horen wilde. 

Het begon al met nieuwsbrief: een full-
color uitgave foto’s en verhalen over het 
park, waar u als lid aan bijgedragen 
heeft. Op de dag zelf deelden we bij het 
opstarten van de markt buttons met “I 
love Frankendael” uit aan alle markt-
kraamhouders. Het publieke trommel-
den we op met hulp van een swingende 
drumband, Eternity Drum, die over de 
hele markt danste. Naar de kraam van 
de vrienden toe. Lopers met sandwich-
borden spraken het publiek aan en no-
digden ze uit bij de kraam. 

Daar sprak  bestuurslid Marion van 
der Bliek de mensen toe, brachten we 
een toast uit en deelden een speciale 
Frankendael taart rond. Dat alles ge-
beurde onder de splinternieuwe banie-
ren met foto’s van het park en de tekst : 
“de mooiste achtertuin van Oost”. 

Er waren twee rondleidingen: een 
natuurwandeling met  stadsecoloog 
Geert Timmermans en een wan-
deling over ‘opgroeien in het 
park’ met Bas van Vliet 
(een van de laatste be-
woners van Huize 
Frankendael). 

De Vrienden deel-
den aan leden die 
langskwamen ho-
ning uit, afkom-
stig van de bijen-
kasten in het park. 
Er was de hele dag 
veel bezoek aan 
onze kraam en bijna 
20 nieuwe leden meld-
den zich aan. 

Op de volgende pagina  kunt u de toe-
spraak van Marion nalezen. Rest ons 
nog u hartelijk te bedanken, voor alle 
steun en mooie verhalen die we in de 
brief konden plaatsen!                       •

Feest Vrienden van Frankendael 25 jaar
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25 jaar vrienden van dit park. 
En ja, we hebben iets te vieren. 
We zijn trots op dit park, en trots op dat er zoveel 
mensen van genieten. 

Dat Frankendael een park is met ecologische en historische 
waarde. Met de ijsvogel en de waterral. Waar je de historie 
kunt proeven, met een buitenplaats uit de 17de eeuw. Toen 
25 jaar terug de oprichter van onze vereniging, Elgar Vos, en 
buurtgenoten, de koppen bij elkaar staken, was dat urgent. 
Het stadsdeel wilde hier huizen bouwen, watervilla’s…. 

•  En er is een watervilla gekomen: voor de ijsvogel

•  Geen stenen huizen… maar een houten speeltuin, en wilgen  
tunnels voor de kinderen 

•  Een slingerpad met lange banken, een veldje voor de  
hondenvrienden 

•  Een heemtuin, holle weg, moeras, kruidentuin, ruime 
grasvelden.

Dat alles was niet vanzelfsprekend, dat is in de eerste plaats 
dankzij de Vrienden van Frankendael. Dankzij hun tomeloze 
inzet, gesteund door een buurtgenoten, deskundigen, en ver-
volgens ook de gemeente zelf.

Er zijn in al de afgelopen jaren vele banden gesmeed: met 
ondernemers in het park, met de schooltuin, de volkstuin, 
ambtenaren, bestuurders, met vrienden van andere parken, 
de bezoekers, en…. de eigen leden! We zijn erg blij met al  
jullie support! 

We zijn blij dat er veel mensen zijn die het park mooi  
willen HOUDEN; en die zich daar praktisch voor inzetten.  
Vrienden die meedenken en ook meedoen als we hier in het 
park wilgen snoeien, sloten dreggen, of afval van andere  
bezoekers opruimen. In onze gesprekken met de gemeente 
weten we dat de leden achter ons staan. Dit is daarom HET 
moment om onze leden heel erg te bedanken! 

Het park heeft nog steeds, vrienden nodig: JUIST nu!  
Die zorgen dat het over 25 jaar nog steeds een historische  
plek in het groen is. Waar bewoners, gemeente, ondernemers, 
wijs en zorgvuldig omgaan met de MOOISTE ACHTERTUIN 
VAN OOST!

Speech uitgesproken op de Pure Markt 27 september 2015/ 
bestuur VvF.
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Waar je het park ook ingaat, je moet 
altijd een brug of een duiker over. De 
houten bruggen hebben regelmatig on-
derhoud nodig. Soms ligt er een plank 
los soms zijn er (te) veel planken ver-
sleten. Daar krijgen de Vrienden wel 
eens een seintje over; die zijn zeer 
welkom! In november is het dek van 
de brug aan de Kamerlingh Onnesweg 
helemaal vernieuwd. Een verontruste 
parkbezoeker vroeg zich af of de aan-
nemer tropisch hardhout gebruikte. 

Wij hebben deze vraag voorgelegd aan 
het stadsdeel. Vermoedelijk is het hout 
geweest met het zogenaamde FSC-
keurmerk. Zeker weten we het nog 
niet.

In de lange loopbrug die het park met 
de Hugo de Vrieslaan verbindt, zit een 
sierlijke boog. Dat wil zeggen: in het 
midden ligt hij iets dieper dan aan de 
uiteinden. Bij sneeuw en  ijzel is dat 
nog steeds sierlijk, maar ook bedrieg-
lijk: je glijdt er makkelijk op uit. Ge-
vaarlijk met zo’n smalle brug: we heb-
ben daarom het stadsdeel voorgesteld 
een anti-uitglijdlaag op het brugdek 
aan te brengen.                                        •

We kunnen er zo kwaad over worden, 
en ons tegelijk machteloos voelen. Bij 
een kleurig vlindertje dat met een sja-
bloontje of een sticker op een groene 
bank is gezet kun je eerst nog denken 
‘past wel bij een park’. Maar de vlinders 
zijn een hele zwerm geworden, en niet 
alleen op een paar bankjes. Wat nog 
veel erger is: levensgrote graffiti op de 
lange banken op de brede middenweg. 
We herinneren ons hoe zorgvuldig die 
banken nog niet zo lang geleden op-
nieuw in de verf zijn gezet! 

De kluizenaarsruïne op het kleine ei-
landje is ook altijd doelwit voor klad-
deraars en vernielers. Verwijderen van 
de graffiti is niet eenvoudig, het kan 
de stenen beschadigen. We hebben 
met een deskundige uit ons netwerk 
alle opties doorgenomen. In de vorige 
Nieuwsbrief hebben we gevraagd wie 
er bezwaar zou hebben tegen het on-
toegankelijk maken van de ruïne door 
het bruggetje (met de hoge en de lage 
boog) weg te halen. Die bezwaren zijn 
niet gekomen, en dat betekent dat het 
bruggetje inderdaad zal worden weg-
gehaald. 

Permanent toezicht en strengere 
handhaving zouden moeten helpen 
tegen het vandalisme in het park. We 
spraken erover met het stadsdeel, en 
beseffen dat dit een schone droom is 
en een park vol bewakers is niet wat we 
willen. We blijven zoeken naar oplos-
singen en staan open voor úw ideeën 
hierover.                                      •

Frankendael 
is een eiland

Vandalisme en toezicht
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Ruim vijftig leden ontvangen voor 
het laatst deze nieuwsbrief. Vol-
gens afspraak met de ledenverga-
dering van vorig jaar (31 maart) 
nemen we afscheid van die leden 
die meer dan twee jaar achterlopen 
met de contributiebetaling. Bij hun 
laatste nieuwsbrief gaat een briefje 
waarin ze bedankt worden voor de 

steun die ze aan de Vrienden van 
Frankendael hebben gegeven.
Het ledental van onze vereniging 
bedraagt nu ruim 250. Nieuwe le-
den zijn altijd welkom.

Dus: zeg het voort, voor  
€ 8,50 per jaar ben je al 
Vriend van Frankendael!

De Kruidentuin  
in de heemtuin

Een keer per week zijn de Vrienden 
van Frankendael in wisselende samen-
stelling te vinden in de kruidentuin in 
de heemtuin. Zij hebben al sinds 2006 
op zich genomen deze kruidentuin te 
onderhouden. Met hulp van de school-
tuinen H.C. Vink waar we gereed-
schappen mogen lenen en van de ken-
nis en inzet van parkbeheerder Chris  
Barendse proberen we de tuin bloei-
end en in stand te houden. De boom-
perken/tuinen aan de zijkant van de  
Régence tuin achter Huize Franken-
dael worden onderhouden met hulp 
van de vrijwilligers van ‘Rivers of 
herbs’. 

U kunt altijd contact met ons  
opnemen (vriendenvanfranken-
dael@gmail.com) als u ook de  
handen uit de mouwen wil  
steken.                                                    •

Begin december hebben de 
Vrienden van Frankendael het 
gesprek met het stadsdeel weer 
opgepakt. Dat wil zeggen: met de 
medewerkers die verantwoorde-
lijk zijn voor het beheer en het 
groen. We hadden een lange lijst 
van punten (die nog langer was 
geworden na een rondje door 
het park), die ook niet allemaal 
aan bod hebben kunnen komen. 
Het verslag staat op onze website 
(www.vriendenvanfrankendael.
nl), en daar halen we de volgende 
punten uit: 

•  Omdat er door de vele veranderingen 
bij het stadsdeel af en toe kennis van 
het park en persoonlijke betrokken-
heid daarbij verdwijnt, hebben we 
aangeboden een groep medewerkers 
van het stadsdeel eens bij te praten 
bij een ‘kennislunch’. Maar we willen 
dit voorjaar ook nog met ‘de politiek’ 
(dat wil zeggen: stadsdeelvoorzitter 
Manuel, die verantwoordelijk is voor 
‘groen’) aan tafel. 

•  In het Oosterpark is een proef ge-
houden met intensiever toezicht: 
de inzet, vier maanden lang, van 
een zzp-er (zonder formele hand-
havingsbevoegdheid), die werd ge-
financierd uit het budget ‘Veiligheid 
en beheer’, aangevuld met bijdragen 
van commerciële partijen (zoals ho-
tel Arena). We gaan met het stads-
deel bezien of zo’n formule naar Park 
Frankendael vertaald kan worden.

•  De waterpomp bij de natuurspeel-
tuin werkt bijna nooit. Daar hebben 
we al tig keren over geklaagd. Nu 
hebben we het stadsdeel uitgedaagd 
het probleem definitief op te lossen, 
of anders de pomp maar weg te ha-
len.

•  In het park staan hier en daar bij-
zondere bomen; sommige ook met 
een monumentaal karakter. Met het 
stadsdeel willen we er voor zorgen 
dat er bij die bomen informatiebord-
jes worden geplaatst. 

•  Langs het brede middenpad staan 
kastanjes. Verschillende kastanjes 
zijn ziek, en alle kastanjes krijgen 
tegenwoordig in de zomer al een 
herfstig karakter. Het probleem met 
kastanjes is niet uniek voor Fran-
kendael, integendeel: het komt over-
al voor. De kastanjes die er het ergst 
aan toe zijn, of zelfs dood, worden 
door het stadsdeel vervangen, maar 
dan steeds door verschillende types. 
De tijd zal leren welke het beste ge-
dijen.

Op het lijstje ‘niet besproken, maar 
niet vergeten’ staan (onder meer):

•  Barbecueën en vuurtjes op het gras
•  Weren van fietsen en scooters (om te 

beginnen uit de heemtuin)
•  Snoeien in de oude boomgaard en in 

de boomgaard van De Kas
•  De vlaggenmast voor Huize  

Frankendael
•  Schoonmaken van (witte) banken en 

poorten
• Vogelnestkasten.                                •

Stadsdeel en beheer park Oproepen aan leden

Einde zomer waren we met 13 leden op 
stap naar De Beemster Aanleiding was 
de uitnodiging van Gert Jan Hageman, 
de eigenaar van restaurant De Kas, om 
eens te komen kijken op zijn kwekerij 
in de Beemster. De kwekerij waar ie-
dere ochtend groente, kruiden en fruit 
geoogst worden die diezelfde dag in De 
Kas worden verwerkt en opgediend. 

Voor de deelnemers een zeer geslaagd 
uitstapje en wellicht voor herhaling 
vatbaar. Ook omdat er meer aanmel-
dingen binnenkwamen dan er mee 
konden. Heeft u ook een suggestie 
voor een uitstapje met leden in 2016?

Heeft u ook suggesties voor een  
uitstapje met leden in 2016?        •

Afscheid
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Bestuur: 
Henk van Leeuwen,
voorzitter
Harry Arts,
penningmeester
Sander Alkema
Marion van der Bliek
Lex de Lang
Jacqueline Rijken

vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael.nl

Telefoon: 
06 337 611 03 of 06 247 232 35

Rekening: NL96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden 
van Frankendael

Contributie: € 8,50 per jaar of meer. 
Twee leden op één adres: € 14,00 
of meer. Betaalde u al de contributie 
voor 2016?

Opgericht 1990

Vereniging Vrienden van Frankendael

Het aantal evenementen in Amsterdam is de laatste zes 
jaar verdubbeld. Veel stadsparken (en hun omgeving) zijn 
overbelast geraakt door grote festivals. Samen met de vrien-
den van veel andere parken, verenigd in het Parkenoverleg  
Amsterdam, hebben we bij de gemeente gepleit voorzichtig 
om te gaan met de parken. Wethouder Choho heeft daarop 
toegezegd (bij de vaststelling van de ‘Agenda Groen’) dat bij 
het houden van een evenement in een stadspark het belang 
en de mogelijkheden van het park voorop staan. Niet de 
wensen (meer bezoekers! meer geluid!) van het evenement.

Daarmee zijn we er nog lang niet. De toezegging heeft pas 
betekenis als hij stevig wordt verwerkt in de manier waar-
op de gemeenten evenementen toestaat en verdeelt over 

de stad. Die manier wordt in de loop van dit jaar opnieuw 
vastgesteld. Samen met de andere parkenvrienden gaan we 
dus weer aan de slag. Als Vrienden van Frankendael hebben 
we daarbij een sterke inbreng; ons bestuurslid Jacqueline  
Rijken is voorzitter van het Parkenoverleg. Maar het kost 
wel veel tijd, en onze argumenten (‘een park is zélf al een 
evenement’) moeten steeds opnieuw worden uiteengezet. •

Evenementen, de stad en bestuurscommissie Oost

In de zomer van 2016 vonden in ons park drie grote eve-
nementen (met op papier ruim meer dan 2.000 bezoekers) 
plaats: Holland Festival met de opera Lulu op een groot 
doek tegenover een grote tribune; het Roots Open Air  
Festival, en de slotmiddag van de intreeweek van de Univer-
siteit van Amsterdam. Eénmalig, in verband met de ingrij-
pende opknapbeurt van het Oosterpark. Het lijkt er nu op 
dat dit inderdaad eenmalig is, in elk geval wat Roots betreft. 

De Bestuurscommissie Oost heeft op 12 januari nieuwe  
‘locatieprofielen’ vastgesteld voor plekken in Oost waar 
een evenement zou kunnen plaatsvinden. Park Franken-
dael komt daarin voor met maximaal 17 kleine en ‘mid-
delgrote’ evenementen (dat wil zeggen: minder dan 2.000 
bezoekers). Daar kunnen 10 Pure Markten van worden afge-
trokken. Er blijft wel sprake van een overbelasting van het  
Flevopark (Appelsap!) en het Oosterpark. Omdat in de 
praktijk is gebleken dat de opera en de intreeweek van de 
UvA ruim onder de 2.000 bezoekers blijven, zullen deze 
twee evenementen in 2016 wel terugkeren. 

Als gezamenlijke Parken van Oost (het Diemerpark is er ook 
nog) blijven we bij de Bestuurscommissie Oost lobbyen voor 
het ontzien van de parken.                                                              •

Geen grote evenementen 
meer in Park Frankendael

Vrienden  
van Frankendael

VRIENDEN VAN 
HET DIEMERPARK

VRIENDEN VAN 
HET OOSTERPARK

VRIENDEN VAN 
HET FLEVOPARK
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Agenda
Zondag 28 februari
  Rondwandeling door park Frankendael met een 

vriend van Frankendael, die bekende en onbekende de-
len van het park laat zien. 10 uur verzamelen bij de poort 
aan Middenweg.

Zaterdag 19 maart
   Landelijke opschoondag. In augustus 2015, sprak 

het Parkenoverleg wethouder Choho over de Agenda 
Groen. Aan het eind van het gesprek zei wethouder 
Choho toe in 2016 zeker twee keer mee te willen doen 
aan een schoonmaakactie in een Amsterdams stads-
park. Deze toezegging werd door het Parkenoverleg 
zeer gewaardeerd. De vrienden van Frankendael doen 
elk jaar mee met de Landelijke opschoondag of de ‘Keep 
it clean day’. Wij hebben wethouder Choho ook uitge-
nodigd mee te doen op 19 maart aan de Landelijke op- 
schoondag (http://www.nederlandschoon.nl/lande-
lijke%20opschoondag%202015%20record). We hebben 
helaas nog geen bericht ontvangen of hij werkelijk daar-
bij aanwezig zal zijn. Wilt u wel meedoen? Verzamelen 
10 uur bij de poort aan de Middenweg.

 Meldt u aan op vriendenvanfrankendael@gmail.com 

Zaterdag 26 maart:
  Wilgensnoeien in de wilgenspeeltuin, meldt u aan op 

vriendenvanfrankendael@gmail.com 

Zondag 27 maart:
 Pure Markt de eerste van het jaar in Park Frankendael.

Dinsdag 10 mei: 
  Algemene ledenvergadering 
 Locatie: Huize Frankedael nog meer informatie volgt.

Woensdag 27 april
  Koningsdag de Vrienden staan met een kraam op het 

Bredewegfestival.                                  •

De dieren zijn vertrokken
Hebt u er nog een herinnering 
aan? 
Ruim een jaar heeft de vrolijke bees-
tenboel van de Wooden Zoo twee ei-
landjes in ons park bevolkt. De houten 
dieren, van grote olifant tot klein aapje 
en zwemmende krokodil, speels in el-
kaar gezet van vooral pallet-hout, 

stonden naast de lange loopbrug aan 
de Hugo de Vrieslaan en, een beetje 
verscholen, aan de rand van de Sprin-
gertuin (met de mooie en bijzondere 
bomen). Ze waren gevlucht uit het 
Oosterpark dat op de schop ging, en 
zijn nu het IJ overgestoken, naar het 
Noorderpark. 

Hun scheppers, beeldend kunstenaars 
Karolien Helweg en Ruben La Cruz, 
hopen dat veel bezoekers van hun pro-
ject hebben genoten. Ze vragen zich af 
of Park Frankendael deze zomer plek 
zou hebben voor een grote houten di-
nosaurus. Voorlopig hebben we dat 
nog even afgehouden.                                 •

https://www.nederlandschoon.nl/landelijke%20opschoondag%202015%20record
https://www.nederlandschoon.nl/landelijke%20opschoondag%202015%20record

