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Dinsdag 10 mei 2016 19.30 uur in Huize Frankendael

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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?
Foto: M. van der Bliek
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
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ledenvergadering aan de orde komen. De agenda
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Harry Arts, Marion van der Bliek, Lex
de Lang, Henk van Leeuwen, Jacqueline Rijken.

RECENTE ACTIVITEITEN IN & OM HET PARK
Werken in de heemtuin
(doorlopende activiteit)
Al bijna een jaar, met een korte rustperiode in de zomer
is de werkgroep heemtuin actief in het park, onder
begeleiding van tuinman Chris Barendse. Wat we
zoal doen: takken fijn knippen en verplaatsen naar de
takkenrillen, onkruid wieden (steeds verrassend welke),
riet afknippen, in ‘t voorjaar nieuwe groen planten etc.
U bent welkom op woensdagmorgen van 8.30 - 10 uur,
verzamelen bij de poort aan de Middenweg. Neem
stevige schoenen en tuinhandschoenen mee, als u die
heeft! U kunt zich aanmelden via

Foto: V. Luttikholt

vriendenvanfrankendael@gmail.com

Paddestoelenexcursie - 11 november
De
de

vrienden

liepen

mee

met

paddenstoelenexcursie

in

Frankendael, met de natuur-gidsen Mirjam Niemans en Chris
Barendse. We zagen onder andere
de rechte koraalzwam.

Foto’s: J.L. Rijken

Rechte koraalzwam

Open dag Schooltuinen 13 september
De Amsterdamse schooltuinen hielden Open Dag en schooltuin H.C.
Vink nodigde ons uit met een kraam
daar te komen staan. Een vrolijke
middag met ouders en kinderen,
waar we hen vroegen wat ze het
leukste aan het park vinden. Bekijk
een filmverslag op: https://gopro.
Foto: J.L. Rijken

Foto: V. Luttikholt

com/v/KQwylv1NP268
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Keep it Clean Day 22 september
In het voorjaar en het najaar
trekken we er met een groep op
uit en ruimen rommel op in het
park. Ook bij deze internationale
Keep it Clean Day (vandaar de
Engelse titel) maakten we met een
groep

enthousiaste

vrijwilligers

het park schoon.

Presentatie bij de
Gaasperplas - 1 november

Foto: V. Luttikholt

Voor het gebied Gaasperplas, dat
40 jaar bestaat, stelt de gemeente
een “ontwikkelperspectief” op met
6 deelprojecten, met onder andere
Zelfbeheer. Ze werken deze deelprojecten samen met omwonenden, belanghebbenden, een meedenkgroep en een klankbordgroep

Nacht van de nacht - 27 oktober

uit. Wij mochten ter inspiratie op

Op deze zaterdagavond verkenden

den…en in ons park. Tijdens de

deze bijeenkomst een korte pre-

we met 20 enthousiaste medewan-

wandeling zochten we de plekken

sentatie geven over het vrijwilligers-

delaars in 2 groepen park Franken-

in het park waar het echt donker is:

werk wat we in het park verrichten.

dael in het donker. Als activiteit van

die zijn vrijwel niet te vinden. Dat is

de “Nacht van de nacht”, de lande-

logisch in de stad maar niet altijd

lijke actie tegen de lichtvervuiling,

nodig. Dat kan anders, zonder het

het overvloedige licht dat vaak ook

direct minder veilig te maken. Zie

Netwerkborrel 16 oktober

nog onnodig brandt. Nederland is

ook: https://www.nachtvandenacht.

De vrienden organiseerden de

een van de lichtste landen ter wereld

nl/lichtvervuiling/ De verlichting in

jaarlijkse netwerkborrel voor de

met onze sportvelden, wegen, kan-

het park en ook eromheen nemen

gebruikers/organisaties van Park

toorgebouwen,

we mee in ons komend gesprek met

Frankendael. Als actieve gebruikers

het stadsdeel.

en betrokkenen van het park willen

parkeerterreinen,

kassen, monumenten, reclamebor-

we graag eens per jaar met elkaar
in gesprek om elkaar beter te le-

Sloten baggeren 24 november

ren kennen en om uit te wisselen.
We waren te gast bij restaurant De

Op deze zaterdagmorgen hielpen

Kas, met vertegenwoordigers van

5 vrienden tuinman Chris Barendse

de Frankendael Foundation, Volks-

sloten dreggen in de heemtuin. De

tuinen Klein Dantzig, Pure Markt,

sloten daar zijn te smal voor bag-

Schooltuinen H.C. Vink, Scouting

gerboten en de heemtuin is er te

Gijsbrecht van Aemstel, Stadsdeel

kwetsbaar voor. Een zware klus,

Oost,

maar dankzij de geweldige cate-

Frankendael.

goed volbracht. Zie ook dit vrolijke
https://gopro.com/v/rD-

7z6Qvqyb82G

Amster-

dam en natuurlijk de Vrienden van

ring door enkele vrienden is de klus
filmpje:

Vogelwerkgroep

Foto: V. Luttikholt
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ONTWIKKELINGEN IN HET PARK

Foto: L. de Lang

Speelruimte in Oost: rapport
Wat vinden bewoners van speelplekken? Stadsdeel

Een mooi overzicht van wat er is in Oost. We misten

Oost werkt aan een nieuw ‘speelruimteplan’ en heeft

echter de ruimte en leuke mogelijkheden die dit park

afgelopen zomer groepsgesprekken met bewoners in

(en de andere parken!) biedt voor kinderen om te

alle wijken georganiseerd. Wij waren bij het gesprek

spelen. We nodigden daarom de ambtenaar uit die over

over Watergraafsmeer uitgenodigd. Dat resulteerde in

de speelruimte gaat voor een wandeling door het park.

dit rapport: https://www.amsterdam.nl/ois/nieuws-ois/

We hopen dat hij en zijn collega’s hiermee een beter

speelplekken/

beeld hebben gekregen van het park.

Opknapbeurt hermitage en eiland

Eco-toilet in het park?

Zoals u wellicht gezien heeft, is er een start gemaakt

Het haalbaarheidsonderzoek naar een ‘eco-toilet’ in

met het opknappen van de hermitage op het eiland.

park Frankendael, waar we de vorige nieuwsbrief over

Het heeft lang geduurd: eerst zijn vorig jaar septem-

meldden, is net afgerond. Voor de kerst spreken wij

ber de bruggetjes weggehaald, om verder vandalisme

het stadsdeel en de bewoonster die het initiatief nam

te voorkomen. Daarna hebben we afgelopen voorjaar

de gemeente te vragen om zo’n toilet. We hebben het

met de gemeente gesproken over hoe het eiland

onderzoek gevolgd en onze punten ingebracht, met

verder wordt aangepakt wat betreft begroeiing.

vele partijen in het park die interviewd zijn. We vinden

Daar ligt een mooi plan voor. De eerste stap, graf-

een toilet in het park een goed idee, maar niet als deze

fiti weghalen, is nu gebeurd. We dringen aan bij

gepaard gaat met extra gebouwen: maak gebruik van

het stadsdeel vaart te maken om dit eiland, met een

wat er al staat. Ook vinden we het een voorwaarde dat

rijksmonument erop, nu grondig op te knappen.

een toilet structureel beheerd wordt. We komen na de
kerst terug op dit onderwerp, nadat we het stadsdeel
gesproken hebben.
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Reparaties &
onderhoud in het park

Op de hoek van de Kamerlingh Onneslaan

Het grote speelveld is omge-

en de Middenweg staat het telefoonkan-

woeld, met hekken eromheen,

toor Watergraafsmeer, beter bekend als

de drainage is gecontroleerd

de ‘KPN-telefooncentrale’. Dit pand grenst

en de grond is aangepakt. Rond

aan het park, met een deel van de water-

het park staan populieren, die na

partijen ertussen. Sinds enkele jaren is er

jaren nu helaas gekapt moeten

een nieuwe eigenaar, AHAM, die een plan

worden. Het beukenhaagje rond

maakte voor herontwikkeling van het pand.

het hondenveld wordt nu aange-

Eind september was er een informatieavond

pakt, het is namelijk aan reparatie

voor direct omwonenden en wij waren ook

toe. In oktober is de ophaalbrug

aanwezig. Het plan in het kort: de KPN gaat

naast de schooltuinen grondig

eruit, het gebouw wordt gerenoveerd, met

gerepareerd. Maar nee, de brug kan nog steeds niet

beneden nog nader in te vullen functie en

worden opgehaald; zo is deze brug niet gemaakt.

Foto: H. van Leeuwen

Verbouwplannen
KPN-gebouw

boven huurwoningen, voornamelijk vrije
sector met twee verdiepingen bovenop

Zoals sommigen hebben gezien is het vrij nieuwe

het gebouw. Op de avond werd niet dui-

bordje aan de Elgar Vosbrug in september gesloopt

delijk wat etages erop zouden betekenen

door verkeer over de brug…en het nieuw geplaatste

voor het zicht vanuit het park, voor de om-

bord belandde aan een andere brug: aan de Midden-

zoming van het groen (waar het gebouw

weg (nabij De Kas). Dat is snel weer rechtgezet, maar zo

nu deel van uitmaakt), de zichtlijnen in het

hebben we in korte tijd wel liefst twee Elgar Vosbrug-

park etc. We hebben de architect gespro-

gen in het park gehad.

ken, hem het park laten zien en gevraagd
om een 3D versie gezien vanuit het park.
Inmiddels hebben we enkele schetsen en

Politie controles in het park

we hebben nog vraagtekens bij de hoogte

Er zijn afgelopen tijd enkele straatroven geweest in het

van het gebouw. Overigens hebben we

park (parkroven?), waar de politie actie op onderneemt.

ook contact gehad met Heemschut, Monu-

Er wordt extra gesurveilleerd en er stond tijdelijk een

mentenzorg en de Cuypers Genootschap

lichtbak vlakbij De Kas om het publiek te waarschuwen.

over dit plan en hun advies gevraagd. Voor

U kunt zelf ook altijd meldingen doen via de MORA

wie het niet kent, het gaat om dit gebouw:

(melding openbare ruimte Amsterdam) of 112 bellen.

h t t p s : //a m s t e r d a m s e - s c h o o l . n l /o b -

Zie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/

j e c t e n /g e b o u w e n / t e l e f o o n k a n t o o r-

melding-openbare/ of zet de app ‘verbeter de buurt’

watergraafsmeer,-amsterdam/?fbclid=IwA

op uw telefoon. Melden is echt belangrijk en effectief!

R1pu2CB5bIYrISE5m3grR92hOB0L6jx2WU

Wij hebben als vrienden van het park ook direct con-

NBr7yXb8fTNq8bN-_gqyLqGI

tact met de politie en maakten onlangs kennis met de
nieuwe wijkagent Edwin Baltes, die Amsterdam Oost
goed kent.

Foto: J.L. Rijken

We houden u op de hoogte over de
ontwikkelingen.
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AGENDA 2018/19
•	
27 april 2019 Koningsdag de vrienden staan
met een kraam op het Bredeweg festival.
•	
21 mei 2019
Algemene Leden Vergadering Vrienden
Van Frankendael: noteert u deze?
•	
Maart 2019
Landelijke opschoondag
• Zondag 23 december 2018
Pure Markt wintermarkt.
	En iedere laatste zondag van de maand
de eerste op 30 maart 2019.
Over veranderingen in deze agenda houden
we u per mail regelmatig op de hoogte.

Het bestuur
wenst u allen
een fantastisch
groen 2019!
Bericht van de
penningmeester

Snoeicursus bij Klein Dantzig
De werkgroep Natuurlijk Tuinieren van tuinencomplex Klein Danztig in park Frankendael
organiseert deze winter een snoeicursus waar
u aan mee kunt doen! Wat er zoal aan de orde
komt: achterstallig onderhoud, snoeien van
verschillende typen heesters en half heesters,
onderhoud snoei van fruitbomen, snoei van

Wilt u er aan denken
dat de contributie
voor het jaar 2019
vanaf januari weer
gestort kan worden.

coniferen, winterstekken snijden. De cursus vindt
plaats op de volgende zondagochtenden van
10.30 tot 13.00 uur: 13 januari, 10 februari,
10 maart en een in mei 2019 (de cursus is al
gestart). Docent is Gerard Schuitenmaker.
Zie voor meer informatie en kosten: http://www.
kleindantzig.nl/prikbord/natuurlijktuinieren.
html?fbclid=IwAR04VfKsr1Y5_tAanad9fdu6DPncNV79RWIAlMEdV0-ew2dyg9zaAkFu-_s

Vereniging Vrienden van Frankendael
opgericht 1990

Bestuur:
Marion van der Bliek
voorzitter

Alle suggesties
of opmerkingen
kunt u te allen
tijde mailen
naar het bestuur

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

Harry Arts
penningmeester
Viktor Luttikholt
Jacqueline Rijken
Joris van Rossum

Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael
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Afzender:
Vereniging van Vrienden van Frankendael
p/a Middelhoffstraat 17-1
1097 NJ Amsterdam
vriendenvanfrankendael@gmail.com
www.vriendenvanfrankendael.nl

ook tussentijdse berichten en

aankondigingen sturen. Als u geen

mailadres hebt, blijft u de Nieuwsbrief

natuurlijk gewoon per post ontvangen,

een of twee keer per jaar.

den, of adreswijziging doorgeven.

Onbestelbaar? Deze brief s.v.p. terugzen-

u dan behalve de Nieuwsbrief (in kleur!)

De Vrienden van Frankendael kunnen

vriendenvanfrankendael@gmail.com.

gebruiken? Laat dat weten aan

Hebt u een mailadres dat wij mogen

Vereniging Vrienden van Frankendael

