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Beste vrienden,  

 

Wat een bijzonder jaar sluiten wij af! Voor de vrienden van Frankendael was dit ons 30-jarig jubileum. Net als 
de schooltuin en volkstuin Klein Dantzig, de 100-jarige partners in het park, hadden we dit maar wat graag 
met jullie willen vieren. We hebben daar andere manieren voor gezocht en gevonden, zoals u kunt lezen in 
deze nieuwsbrief. Maar een grotere zorg hebben we om de partners in het park die echt lang dicht moeten, 
zoals Huize Frankendael/Merkelbach en het restaurant De Kas. Zij verdienen onze steun!  
Rust en troost is er steeds te vinden in het park, dat zich niets van de pandemie aantrekt. De natuur in 
Frankendael ging geruisloos over van kleurige najaarstinten naar een winterse aanblik. En ondertussen doen 
de Vrienden van Frankendael wat er wel kan. Hieronder kunt u lezen dat er (virtueel) overlegd wordt met de 
gemeenten, sloten gedregd, wilgen gesnoeid, en plannen gemaakt voor 2021 en daarna Vergeet niet naar 
onze vernieuwde website te kijken! Er staan veel foto’s verhalen en actualiteiten op: 
www.vriendenvanfrankendael.nl 
 

Ten slotte. We willen we onze leden en hun naasten een welgemeend hart onder de riem steken. In de loop 
van 2021 komen er hopelijk betere tijden. Ondertussen zien we jullie graag terug in en om het park: rondjes 
lopend, joggend, vuil oprapend of gewoon rustend op een bankje in de zon.  
 

Fijne feestdagen, een goed einde jaar en tot in het nieuwe jaar! 
 

Bestuur VVF, 
Harry Arts, Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en Marie Louise Schipper. 
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Marie Louise Schipper




Kerstcadeau 2020:  
het Jubileum Magazine 
Mocht u nog meer magazines willen, bijvoorbeeld 
om onder de kerstboom te leggen: mail ons en 
dan kun u deze week ze komen halen.  
 
HET cadeau voor kerst 2020!  
 
De magazines zijn te koop bij Linnaeusboekhandel 
en Intratuin, maar gezien de lockdown, nu ook bij 
de bestuursleden verkrijgbaar: mail 
vriendenvanfrankendael@gmail.com  + uw 
telefoonnummer en we nemen contact op! 

 
 

Presentatie magazine 27 september  
Op de laatste zondag van september presenteerden we in Huize Frankendael het Jubileum Magazine en op 
dezelfde dag stonden we met vrienden op de Pure Markt. In het koetshuis ontvingen we, binnen de 
richtlijnen van dat moment, vier groepen van steeds 15 vrienden. Ivar Manuel, bestuurder van stadsdeel 
Oost, ontving het eerste exemplaar. Ook Lynn Shore, initiatiefneemster van de River of Herbs, nam er een in 
ontvangst, net als Magazine-schrijfster Ans van Stijgeren en heemtuinvrijwilliger Edo Jongejan. Ieder van hen 
nam ons mee in wat zij ons en het park toewensten. Dichter Ad Zuiderent droeg zijn gedicht over het park 
voor.  
 
Het jubileum van de Vrienden van Frankendael viel wel in een héél bijzonder jaar. In maart wisten we dat er 
voorlopig geen bijeenkomsten of marktkramen mochten komen. Wat wél kon: het maken van dit Jubileum 
Magazine. Gelukkig is het als bewaarexemplaar samengesteld, zodat we het voor meerdere jaren kunnen 
delen met een breder publiek. We hebben er dwars door de lockdown samen met schrijvers en fotografen 
met veel plezier aan gewerkt! Hun enthousiasme en de kennis over het park deelden we met de 
geïnterviewden. En zo kwamen we nog meer over het park te weten.  
 
 

 

Informatiebord wilgenboten 
Afgelopen zomer zijn op het grote speelveld 
nieuwe (tijdelijke) wilgenboten gemaakt, 
verwijzend naar de lang vervlogen oorlog met 
Spanje. Stichting de Rode Loper heeft nu gezorgd 
dat er een bord bij geplaatst is, met toelichting 
over de historie. De boten zijn alweer ruim door 
kinderen in gebruik genomen, wat precies de 
bedoeling is.  
Zie ook: https://dwars-door-amsterdam-
oost.nl/de-slag-om-het-watergraafsmeer/ 
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Groenvisie 2050 naar de raad 
We hebben namens de vereniging een inspraakreactie ingediend voor de gemeentelijke ‘Groenvisie 2050, een 
leefbare stad voor mens en dier’. De meest voorkomende reacties zijn verzameld in de ‘Nota van beantwoording’ 
en de nota is nu door naar de gemeenteraad. Mocht u er meer over willen weten, de gehele nota van 
beantwoording volgt spoedig op onze website:  https://vriendenvanfrankendael.nl/2020/09/14/groenvisie-2050-
gemeente-amsterdam/ 
 
Gemeente en beheer park 
Na een periode van minder contact, vanwege reorganisaties binnen de gemeente, hebben we de draad weer 
opgepakt en eind november met de ambtenaren gesproken. De lijst met agendapunten was dan ook lang. De 
afspraak is dat we nu vier keer per jaar samen het park in gaan dan wel virtueel elkaar spreken. We hopen onder 
meer begin volgend jaar iets te kunnen (laten) doen aan de witte banken in de stijltuin.  
 
Wandelroute groen in Watergraafsmeer: oproep! 
Een groep enthousiaste tuinders van "de nieuwe Levenskracht", nabij Sciencepark, heeft een initiatiefgroep om alle 
groenstroken, parken en groene initiatieven in de Watergraafsmeer met elkaar te verbinden. Letterlijk verbinden: 
een wandelroute maken door al deze tuinen en groenstroken heen. De initiatiegroep zoekt budget via Oost 
Begroot, voor podcasts et cetera, en start begin 2021 met voorbereiden. Wij hebben ons als Vrienden van 
Frankendael daarbij aangesloten. Weet u ook een en ander van het park en zou u mee willen helpen informatie 
over park Frankendael deel te laten zijn van de Wandelroute Groen Watergraafsmeer, meld u bij ons aan: 
vriendenvanfrankendael@gmail.com. 
 
 
Werken in de heemtuin en de eenzame prikkers 
De vrijwillige vrienden die iedere woensdagochtend 
meehelpen in het groen van het park, onder leiding 
van Chris Barendse, hebben sinds 9 december een 
winterstop. Natuurlijk gaat de natuur gewoon zijn 
gang en is er voor Chris nu zaag- en snoeiwerk over. 
Dat zijn ook een van de laatste werkzaamheden 
waarbij de vrijwilligers bij geholpen hebben. Alle 
knotwilgen achter de Witte laan hebben we geknot. 
De wilgentakken -en tenen hebben in soorten en 
maten hun weg gevonden in en om het park. De 
vrijwilligers van the River of Herbs’ vlechten er 
afscheidingen van voor de perken die zij 
onderhouden achter Huize Frankendael. Andere 
takken worden o.a. herplant langs de waterkant bij 
de kruidentuin van de heemtuin. Sommige vrienden 
maken er voor hun eigen tuin een mooie 
wilgentenen heg van. In het voorjaar starten we weer 
met de vrijwilligersploeg. De ‘eenzame prikkers’ gaan 
door weer en wind verder met het schoonhouden 
van het park naar eigen inzicht en wanneer het hen 
uitkomt. Wilt u op de hoogte blijven en meehelpen, 
meld u aan via vriendenvanfrankendael@gmail.com. 

 
 
 

3 



 

2 

 
 
Een bagger vrijdag 
De vrijwillige vrienden hebben 11 december onder leiding van Chris Barendse (van stadsdeel Oost en hij dankt ons 
reuze hartelijk voor onze hulp, die kan-ie goed gebruiken) de kleine sloten in de heemtuin schoon gebaggerd.  
De grote watersingel om het park heen valt onder de verantwoording van Waternet en zij zorgen ervoor dat zo 
ongeveer eens per 7 jaar die singel gebaggerd wordt om een goede doorstroming van het water in de 
Watergraafsmeer te bevorderen. De kleinere sloten in het park en binnen die watersingel vallen onder de 
verantwoording van stadsdeel Oost en worden ook zo ongeveer om de zeven jaar schoongemaakt. De sloot waar 
wij in gewerkt hebben is te klein en te ondiep om met baggerboten te bevaren, vandaar dat wij helpen dat met de 
hand te doen, nou ja met harken en haken. Best zwaar werk, maar we werden beloond met heerlijke zelfgemaakte 
erwtensoep en eigengebakken speculaas van de voorzitter. Wilt u op de hoogte blijven en volgend haar meehelpen 
meldt u aan via vriendenvanfrankendael@gmail.com. 
 
 
AGENDA 2021
 
Vanaf maart 2021: gaan we weer elke woensdagmorgen (8.30-10.00 uur) werken in de heemtuin. Voor deelname 
graag aanmelden bij via vriendenvanfrankendael@gmail.com 
 
Maart 2021 vindt de Landelijke Opschoondag plaats als aftrap van de Week van Nederland Schoon. Overal in het 
land gaan mensen de straat op voor een schoonmaakactie. Doet u in 2021 ook mee met de actie tegen zwerfvuil? 
Mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com 
 
De rest van de agenda hopen we ná 19 januari meer te kunnen vullen! 
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COLOFON  
 
Bestuur:  
 
Marion van der Bliek 
Voorzitter 
 
Harry Arts 
Penningmeester 
 
Algemeen bestuursleden 
Viktor Luttikholt  
Jacqueline Rijken 
Marie-Louise Schipper, aspirant bestuurslid (vanaf 
mei 2020) 
 
E: vriendenvanfrankendael@gmail.com 
T:  0614816434 of 0624723235 
W: www.vriendenvanfrankendael.nl 
 
Twitter: @VFrankendael 
Instagram: vriendenvanfrankendael 
Facebook: @verenigingvriendenvanfrankendael  
 
Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78 
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael 
 
Vereniging Vrienden van Frankendael 
Opgericht 1990 
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