
        Dinsdag 10 mei 2016 19.30 uur in Huize Frankendael  

ALGEMENE LEDENVERGADERING                                              

VRIENDEN VAN 
FRANKENDAEL

Beste vrienden, 

Het voorjaar breekt los. Zoals in park Frankendael, 
waar wilde viooltjes, daslook en ook de hondenstand 
bloeien, waar parkbeheerders het grasveld ‘prikken’ 
zodat er straks een mooie grasmat ligt, en de eerste 
picknickers zijn gesignaleerd.  
Zo rustig als het park nu is, zo druk wordt het zodra 
het warmer wordt. Dat zien we overal in de stad. Er 
wordt nog meer drukte voorspeld: steeds meer 
mensen die intensief gebruik maken van het groen, 
toeristen, dagjesmensen. In de stadspolitiek 
verschuift na de opheffing van de stadsdelen de 
macht naar het centrale gemeentebestuur. Wij 
denken dat de parken hun vrienden hard nodig 
hebben! 
Het is tijd om met de vrienden van ‘ons’ park samen 
te komen, bij de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Dat doen we dinsdag 10 mei a.s. 
We hopen jullie in groten getale te verwelkomen! 
Voor de film van Martin Melchers, maar ook om 
enkele besluiten te nemen. Bijvoorbeeld: zijn we 
ervoor we het bruggetje naar de hermitage wel of 
niet (tijdelijk) weg te laten halen?  
Voor nu: een nieuwsbrief met klein en groter nieuws, 
met linkjes voor wie verder wil lezen of kijken. Met 
toelichting op de beslispunten die in de 
ledenvergadering aan de orde komen. De agenda 
en bijbehorende stukken sturen we mee met deze 
nieuwsbrief. En als toegift in de nieuwsbrief: een 
verhaal van ons lid (en oud-voorzitter) Jan Dijk over 
de fontein bij Huize Frankendael. 
Tot ziens in het park en op 10 mei! 

Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL 

Sander Alkema, Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex 

de Lang, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken. 

 Na de pauze vertonen wij de mooie film Amsterdam    
Wildlife. Na afloop is er gelegenheid om met de  
filmmaker, de bekende stadsecoloog Martin Melchers,  in 
gesprek gaan.
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VR IENDEN VAN 
FRANKENDAEL

Beste vrienden, 

De warme dagen wisselen wat kouder af, maar de zomer nadert en het park staat al in volle bloei. We hebben in 

deze brief weer nieuws over het park, wat eromheen gebeurt en over de vereniging. Deze nieuwsbrief is ook een  

opstapje naar de Algemene leden vergadering (ALV) op dinsdag 29 mei a.s. De agenda voor die bijeenkomst  

ontvangt u binnenkort.

We delen graag met u de nieuwtjes over het park, en nodigen u uit uw nieuws met ons te delen. Laat het ons weten 

via facebook, via de mail vriendenvanfrankendael@gmail.com of door te bellen. We hopen u steeds weer tegen  

te komen in het park of bij een van onze activiteiten in het park!

Bestuur VVF

Harry Arts, Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en Joris van Rossum (aspirant bestuurslid)

mailto:vriendenvanfrankendael@gmail.com
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RECENTE ACTIVITEITEN IN & OM HET PARK

Werken in de heemtuin
Vanaf 14 maart is groep vrijwilligers 

gestart met werken in de heemtuin, 

gelegen achter de stijltuin in Park 

Frankendael. De heemtuin is onder- 

verdeeld in verschillende zones 

die elk een andere bodemsoort  

van Nederland vertegenwoordigen, 

met bijbehorende flora. Het onder-

houden van dit deel van het park, 

dat wij een warm hart toedragen, 

vergt veel inspanning. Daarom heb-

ben we vrijwilligers opgeroepen om 

met ons een groep te vormen die  

regelmatig meehelpt onderhou-

den, eens per week ’s morgens on-

der begeleiding van tuinman Chris  

Barendse. Binnenkort gaan we met al 

die vrijwilligers die zo dapper waren 

om mee te tuinieren, bij restaurant  

De Kas om de eerste-12-weken- 

Minicursus Stinsenplanten
De KNNV (Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging) gaf  

29 maart een minicursus over 

Stinsenplanten in de lokalen van de 

H.C. Vink schooltuin en twee excur-

sies naar bolwerk Haarlem en land-

goed Elswout. Vijftien vrienden van  

Frankendael hebben belangstel-

lend geluisterd en meegelopen. De 

cursus- en excursieleider was Hein 

Koningen, jarenlang hoofdopzich-

ter van de gemeentelijke plantsoe-

nendienst in Amstelveen: “De laat-

ste jaren staan stinsenplanten volop 

in de belangstelling. We planten 

ze tegenwoordig in onze tuinen en 

openbaar groen. Dat was voorheen 

wel anders. Toen waren ze alleen 

te vinden bij kastelen, oude boe-

renhofsteden, op bolwerken en bij 

oude kerken en begraafplaatsen, 

rond buitenplaatsen of voorname 

woningen.” 
Landgoed Elswout

werk-in-de-heemtuin vieren met   

een versnapering. Dan wisselen we  

ervaringen uit, kijken naar het  

voltooide, maar nimmer geklaarde 

werk. Want het groen blijft maar 

groeien! 

30 mei is de laatste werk woensdag 

van de vrijwilligers groep. Wij zijn 

van plan een nieuw rooster te ma-

ken. Heeft u interesse om mee te 

doen? Meldt u aan via vriendenvan-

frankendael@gmail.com

mailto:vriendenvanfrankendael@gmail.com
mailto:vriendenvanfrankendael@gmail.com
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Korstmossen wandeling
Zondag 22 april trokken we met een flinke groep belangstellen-

den onder leiding van natuurgidsen Chris Barendse en Mirjam 

Niemans door het park. Op zoek naar mossen en korstmossen. 

Deze mossen vormen een kleurrijke mozaïek van soorten en 

families die goed samen kunnen leven. Mossen en korstmos-

sen zijn al vele honderden miljoenen jaren oud. Het zijn ware  

juweeltjes, als je ze met een loepje bekijkt. We leerden over 

‘apotheek van de korstmos’ en enkele soorten herkennen, van 

de 6.000. Er zijn in de stad talrijke soorten te vinden. De invloed 

van de luchtkwaliteit, door uitstoot van verkeer, is wel duide-

lijk zichtbaar. Op de ledenvergadering kunt u meer te weten  

komen over mos en korstmos! (zie verderop de nieuwsbrief).

Verslag van Koos, vriend van Frankendael: “Zaterdag  

24 maart 2018 was het weer zover: de landelijke op-

schoon dag! Daar had ik al een tijd naar uitgekeken, en 

niet in de laatste plaats door het lokkertje vooraf: de 

koffie met heerlijke kruidkoek, gebakken door Marion. 

Al snel groeide de groep Vrienden van Frankendael tot 

een indrukwekkend aantal: meer dan twintig vrijwilli-

gers melden zich aan! ‘Gelukkig’ lag er weer genoeg 

vergeten en verloren afval door het park verspreid, en 

ook in de struiken waren er voor de geoefende ogen  

kunstig verstopte dozen met lege blikken, lege flessen  

en plastic serviesgoed te vinden. We waren niet voor  

niets gekomen! Ik vond het weer een gezellige en  

nuttige ochtend in ons park en zie jullie graag een  

volgende keer.” 

Achteraf kreeg de groep koffie bij Huize Frankendael  

en een lunchpakket van het stadsdeel. Leuk was weer 

de deelname van ‘de schonen van Oost’: https://www.

facebook.com/deschonenuitoost/

Zie ook het filmpje bij deze link: http://www.vrienden-

vanfrankendael.nl/keepitclean.html. 

Na de zomer (zaterdag 22 september) houden de vrien-

den opnieuw een schoonmaakactie in het park, deze 

keer onder de vlag van Keep-it-clean-day.

Foto: M. van der Bliek

Landelijke Opschoondag

https://www.facebook.com/deschonenuitoost/
https://www.facebook.com/deschonenuitoost/
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/keepitclean.html
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/keepitclean.html
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KO N I N G S DAG

Op 27 april Koningsdag, stonden we op 

Bredeweg Festival, deze keer samen met de 

Vrienden van het Oosterpark  

(http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/). 

Met een battle: wie heeft de meeste  

kennis paraat over park Frankendael? wisten 

we veel bekijks te trekken. Als je in dit spel 

méér juiste antwoorden kon geven over ons 

park dan je mede spelgenoten, werd je tot 

Koning of Koningin van het Park geridderd. 

Zo zijn er die dag talloze koningen en  

koninginnen van het park Frankendael  

gekroond, nadat zij de eed hadden afgelegd 

om goed voor het park te zorgen. Naast de 

battle vertelden we passanten over het park 

en wat daar speelt.  

We verkochten honing van imker Fero, die 

enkele jaren terug op een ALV ons vertelde 

over het imker-zijn en de bijenkasten die hij 

in het park verzorgt.

Volgend jaar hopen we met alle vrienden van 

groen en parken in Oost op de Bredeweg te 

staan. 

Vrienden op de Pure Markt
25 maart was het eerste Pure Markt  

evenement in Park Frankendael, 

waar de vrienden weer een kraam 

mochten bezetten. We hadden 

een nieuwe ‘speurkaart’ gemaakt, 

die vindt u ook op de website:  

http://www.vriendenvanfranken-

dael.nl en binnenkort vindt u daar 

ook de antwoorden.

Verslag van Antoinette, vriend van 

Frankendael, die mee hielp bij 

de kraam: “We zijn vriend en dan 

wil je ook wat doen zo af en toe.  

Leuk om andere vrienden te  

spreken. Jullie zetten je met  

enthousiasme in voor het park, 

er is nagedacht over de promo-

tie; mooie folder met de ijsvogel, 

de speurkaart met foto’s. We wer-

den goed ontvangen, korte uit-

leg van de werkzaamheden en 

zelf wisten we ook al het een en  

ander…”

Verslag van Coosje, vriend van  

Frankendael, ook bij de kraam te  

vinden: “Een uurtje helpen zodat  

bezoekers van de markt beseffen 

dat de markt in een fantastisch park 

gehouden wordt, kleine moeite. En  

toen was het nog heerlijk weer ook.”
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http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/
http://www.vriendenvanfrankendael.nl/
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ONTWIKKELINGEN IN HET PARK

De hermitage en de bruggen
In de vorig nieuwsbrief hebben we u uitvoerig bericht 

over het holle/bolle bruggetje bij het eiland van de  

hermitage, dat september 2017 is weggehaald. Hoe 

jammer het ook is, dat het bruggetje is weggehaald, we 

hopen dat de ruïne (de hermitage) nu iets moois wordt 

waar je naar kunt kijken vanaf de overkant van het water. 

Binnenkort hebben we een gesprek met het stadsdeel 

die de hermitage en het eiland laat opknappen. We 

hadden dit eerder gehoopt, maar gaan hier nu graag 

met het stadsdeel over in gesprek. Ons idee is om één 

of twee keer per jaar een ‘bezoekdag’ aan de hermitage 

te organiseren voor belangstellenden. We houden u  

uiteraard op de hoogte! 

Eco-toilet in het park?
De bestuurscommissie Oost besloot vlak voor de kerst 

in 2017 tot een serie gebiedsplannen in Oost, veelal 

voorstellen aangedragen door buurtbewoners. Er is 

een voorstel voor een ‘eco-toilet’ in park Frankendael.  

Wij hebben daar met de initiatiefneemster en de  

gemeente over gesproken. De gemeente laat dit jaar 

een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n toilet in het 

park doen. We laten u weten als het onderzoek start en  

uiteraard volgen we dit op de voet. Onze inzet is: ja - 

een toilet in het park is een goed idee. Maar geen extra  

gebouwen of bouwsels: maak gebruik wat er al staat. 

Ook vinden we het een voorwaarde dat een toilet  

structureel beheerd wordt.

Renovatie Stijltuin voltooid
De renovatie van de stijltuin achter Huize Frankendael, 

is inmiddels voltooid. Het ontwerp van de tuin, een  

Régencetuin door Lucia Albers in 2000 ontwikkeld met 

buurtbewoners, zou geen wijzigingen ondergaan, met 

uitzondering van een uitbreiding van het terras van 

restaurant Merkelbach. Dit laatste vinden wij in stijl  

gebeurd: met oorspronkelijke klinkers van rivierklei van 

rondom het pand. Een groot aantal typische ‘conisch’ 

(kegelvormig) geknipte taxussen zijn verhuisd naar 

de Nieuwe Ooster Begraafplaats. De grote terracotta  

potten lijken vanuit Toscane aangewaaid in deze  

historische tuin. Hoe vindt ú de stijltuin geworden?  

We zijn benieuwd naar uw mening! 

Schrijf het ons: vriendenvanfrankendael@gmail.com.

Foto: L. de Lang

mailto:vriendenvanfrankendael@gmail.com


6

Zaterdag 28 april hebben we met vrienden en familie 

van Elgar Vos de ceremonie van naamgeving meege-

maakt van Brug 2296. Dat is de brug van de Kamerlingh 

Onnesweg naar het park. De Vrienden van Frankendael 

heeft brug 2296 voorgedragen als de Elgar Vos brug. 

De brug die nu naar Elgar Vos vernoemd wordt is de 

verbinding tussen het park en waar Elgar woonde: 

enkele straten richting Ringdijk in de Don Boscobuurt. 

Deze brug symboliseert mooi zijn band met het park. 

We hebben dit vorig jaar ook met u gedeeld in de 

ledenvergadering. 

In 2016 besloot de gemeente de 88 officieuze brug- 

namen te laten vervallen en zijn burgers uitgenodigd 

om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan  

1300 bruggen in Amsterdam in te dienen. 

Elgar Vos (1948-2011), bij velen van u bekend, is de 

drijvende kracht geweest achter de omvorming van het 

groene gebied tussen de Middenweg, Hugo de  

Vrieslaan, Nobelweg en de Kamerlingh Onnesweg tot 

het Park Frankendael. Tot aan zijn overlijden heeft Elgar 

Vos de herinrichting van het park op de voet gevolgd.  

De ophaalbrug midden in het park was zijn idee, dat 

werd overgenomen door de verantwoordelijke land-

schapsarchitect. Die brug is overigens niet geworden 

wat hij bedoelde, een ophaalbrug die werkt.

Elgar heeft ook de continuïteit gewaarborgd van de 

Vereniging Vrienden van Frankendael. Van actiegroep 

in de jaren ‘90 (met meer dan 600 leden) is de vereni-

ging nu een club liefhebbers van het park geworden 

(met ca. 300 leden), die zich sterk maakt voor zorg- 

vuldig gebruik en onderhoud van het park in ecolo-

gisch en cultuurhistorisch opzicht. Elgar Vos was ruim 

bekend en gewaardeerd in de wijde omgeving van het 

park. Na zijn overlijden is hij in de raadsvergadering  

van het stadsdeel (inmiddels) Oost met een minuut 

stilte herdacht.

Bij de ceremonie sprak stadsdeelvoorzitter Ivar Manual 

over de rol van Elgar Vos in het ontstaan van het park 

zoals wij het nu kennen. Monieke Boonstoppel sprak 

namens de familie van Elgar Vos en droeg het gedicht 

voor dat staat op de steen die aan hem gewijd is, aan 

de Middenweg:  

Door loverrand omkruld

Wolken weidsheid water

Geen eerder en geen later

Trots, de stad ontstolen

De dromen zijn vervuld

De kleinkinderen van Elgar Vos onthulden de twee  

borden. Na de plechtigheid zijn we met familie  

en vrienden welkom ontvangen in Huize Frankendael 

voor een gezamenlijke toast.

ELGAR VOS BRUG
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AGENDA 2018
• Zondag 27 mei 

  Dag van het Park: zie hiervoor de activiteiten van 

onze Vrienden van het Flevopark

   https://vriendenvanhetflevopark.nl/?page_id=304 

(rondleidingen tussen 10 en circa 16.30 uur)

•  Dinsdag 29 mei 

Algemene Leden Vergadering Vrienden  

Van Frankendael, vanaf 20 uur, Koetshuis  

Huize Frankendael

•  Zaterdag 2 juni  

  Rondleiding door de heemtuin met  

Chris Barendse en Mirjam Niemans (10.00 uur).

•  Zaterdag 16 juni

   Wandeling in Park Frankendael onder leiding van 

Gert Snoei (11.00 uur). https://www.ivn.nl/afdeling/

ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-

park-frankendael

•  Donderdag 21 juni

  Opera in het park, vanaf 21 uur op groot scherm 

(Holland Festival, evenement). Zie https://www.

hollandfestival.nl/nl/programma/2018/opera-in-

het-park-les-contes-dhoffmann/

•  Vrijdag 31 augustus

   UvA Intree afsluiting op het grote grasveld  

(besloten evenement)

•  Zaterdag 22 september 

 Keep it clean day

• Zondag 27 mei Pure Markt  

 en iedere laatste zondag van de maand; 24 juni,

 29 juli, 26 augustus, 30 september, 28 oktober,  

 25 november, 23 december; Pure Winter Markt.

Over veranderingen in deze agenda houden  

we u per mail regelmatig op de hoogte.

Vereniging Vrienden van Frankendael
opgericht 1990

Bestuur:
Marion van der Bliek
voorzitter

Harry Arts
penningmeester

Jacqueline Rijken
Viktor Luttikholt

Joris van Rossum
aspirant bestuurlid

E: vriendenvanfrankendael@gmail.com
T:  0614816434 of 0624723235
W:  www.vriendenvanfrankendael.nl

Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael

OPROEP: 
LID KASCOMMISSIE
Wie wil eenmaal per jaar de financiën 

van de vereniging controleren?  

Twee leden vormen samen de kas- 

controlecommissie die de uitgaven  

en inkomsten van de vereniging  

controleren. Deze taak vindt ieder  

jaar plaats in januari en neemt nog  

geen uur in beslag. Aan de hand 

van de bankafschriften en de bonnen  

controleert de juistheid van uitgaven  

en inkomsten, en ook controleert u  

de fysieke kasgelden.

Interesse? 

U kunt zich aanmelden bij Harry Arts, 

penningmeester die ook meer  

informatie kan geven (06 51054696).

https://vriendenvanhetflevopark.nl/?page_id=304
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-park-frankendael
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-park-frankendael
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/activiteiten/wandeling-in-park-frankendael
https://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2018/opera-in-het-park-les-contes-dhoffmann/
https://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2018/opera-in-het-park-les-contes-dhoffmann/
https://www.hollandfestival.nl/nl/programma/2018/opera-in-het-park-les-contes-dhoffmann/
https://nl-nl.facebook.com/vrienden.vanfrankendael
mailto:vriendenvanfrankendael@gmail.com
http://www.vriendenvanfrankendael.nl
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“Mossen & korstmossen in het park”
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16 mei 2017, in het koetshuis van Huize Frankendael

 

vergadering wordt gewezen op de flinke stapel kaarten “Word ook Vriend van Frankendael”. Iedereen zo
van mee kunnen nemen, om ze als ‘parkwatchers’ in het park te gebruiken om bezoekers (vriendelijk) te wijzen op het 

 

gebruikers van het park (te onderscheiden van ‘gewone’) te 
erhalf jaar een ‘netwerkborrel’. Eind juni vorig 

wilgensnoeien bewust een ‘feestje’ maken (met gebak, koffie en broodjes), 
begeleiding van Jan (‘de wilgenman’) van Schaik bij willen hebben. Zowel aan het een als aan het ander zijn kosten 

–
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emd. Henk is niet meer beschikbaar, maar wil als ‘algemeen bestuurslid’ nog tot 2018 meewerken aan de 

projectleider ‘Jeugd en Veiligheid’ van 
en de drie handhavende duo’s voor het aanspreken van jongeren in Oost hebben hun 
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✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

proberen de kraam meer ‘gezicht’ te geven met ludieke vragen, quiz, en vragen leden met ons mee te doen bij de kraam. 

mei onder leiding van Chris Barendse en Mirjam Niemans. Zij gaven ook op 28 oktober een ‘paddenstoelenwandeling’. In 

e lopen (een ‘schouw’), aandachtspunten te noteren 

Het stadsdeel heeft ons benaderd om mee te denken over een ‘eco toilet’, vanwege de gebiedsplannen waar bewoners 

• 
• 
• 
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