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Beste Vrienden van Frankendael,
Na een mooie lange herfst zijn we in de donkere dagen voor kerst beland. Jammer genoeg is er weer een periode
aangebroken met extra restricties, zorgen om gezondheid, kortom met gevolgen voor velen. Het goede nieuws is
dat we nog elke dag van het park kunnen genieten en dat ook volop doen. In dit 50ste nummer, een mijlpaal in de
nieuwsbrievenreeks, nemen we u mee in de activiteiten die de afgelopen maanden wel konden plaatsvinden, zoals
onze rondwandelingen. De heemtuinwerkgroep is bijna het hele jaar door wekelijks actief geweest in het park. We
hielden dit jaar de ALV online, met een kleine zeer gemotiveerde groep leden. Bomenkenner van de gemeente Marc
Oerlemans nam ons mee in de bomensoorten die vervangen moeten worden en welke overwegingen we daarbij
kunnen maken.
We wensen vanaf hier in het bijzonder onze partners in het park die het zwaar te verduren hebben veel sterkte toe:
de organisatie van de Pure Markt, restaurant De Kas en Huize Frankendael/ Restaurant Merkelbach. En we wensen
alle vrienden van het park, ondanks de zorgen van de pandemie, een mooie winter toe, fijne feestdagen met de
intimi en bovenal: blijf gezond en positief!
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVF,
Harry Arts, Marion van der Bliek, Viktor Luttikholt, Jacqueline Rijken en Marie Louise Schipper.
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ONTWIKKELINGEN IN EN OM HET PARK
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World Cleanup Day
Veertien Vrienden deden 18 september 2021 mee met
de World Cleanup Day met een schoonmaakdag in het
park. Sommigen deden óók nog mee op de Hogeweg
en vice versa: zo werd het een genoeglijk buurtgebeuren. NL Schoon en World Cleanup Day meldden: “…in
Nederland (gingen) maar liefst 41.342 geregistreerde
deelnemers op pad om zwerfafval op te ruimen.

Nieuws over werken in het groen en de ‘eenzame prikkers’
In 2021 waren de Vrienden elke woensdagochtend in
het park te vinden, onder leiding van tuinman Chris
Barendse. We harkten veel maaisel en riet bijeen en
deponeerden het vervolgens op takkenrillen in en om
het park. Riet en grassen wat Chris eerst gemaaid had.
Ook om de vergrassing in de heemtuin te helpen tegen
te gaan, zodat de bijzondere kruidenlagen meer groeikans krijgen. De Frankendaelvrienden Edo, Paul en Paul
hielpen vooral veel bij het snoeien en zagen en gingen
er zelfs mee door nadat we 20 oktober het seizoen van
het heemtuin vrijwilligerswerk hadden afgesloten.
Dat afsluiten deden we gezellig in de kas van schooltuin
Vink, waar we thee en koffie dronken met een taartje
erbij. De ‘Eenzame prikkers’ prikten ook een taartje
mee bij de afsluiting van het vrijwilligerswerk, maar zij
gaan ook in de winter, door weer wind, verder met het
opruimwerk in het park.
Voornemen is om het vrijwilligersgroenwerk in en rond
de heemtuin weer in maart 2022 te hervatten.
Daarover zal u tegen die tijd bericht ontvangen en kunt
u zich weer aanmelden via
vriendenvanfrankendael@gmail.com.
Wellicht heeft u Chris Barendse al even niet in het park
gezien? Dat komt omdat hij tijdens het werk in het

Er werd opgeschoond in wijken, langs rivieroevers en
bij recreatiegebieden. In totaal werden er 1.574
opschoonacties aangemeld, verdeeld over het hele
land.” Kijk ook op: https://www.nederlandschoon.nl/
nieuws/world-cleanup-day-2021-groot-succ/?utm_
campaign=world-cleanup-day&utm_medium=email&utm_source=mailing&utm_content=info&utm_
term=Dankmail-WCD-gebied-resultaten
park een blessure heeft opgelopen en daardoor even
uit de roulatie is. De vrienden hebben hem verblijd
met door onze bestuursleden gemaakte vegetarische
tomatensoep en een groentetaart en wensen Chris een
snel herstel.
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Nachtwandeling 30 oktober
Nacht-van-de-Nacht 2021
Deze nachtwandeling werd voor
de derde keer georganiseerd
door Vrienden van Frankendael.
We verzamelden om 22.00 uur
bij de hoofdpoort en zochten
tijdens een rondwandeling naar
donkere plekken in het park
waar het leven gewoon doorgaat
(kleine dieren, vogels, en soms
een wildkampeerder). We waren
dit jaar met twee groepen: onder
leiding van penningmeester Harry
Arts en van secretaris Jacqueline
Rijken. Vorig jaar vonden we de
donkerste plek op het eiland achter de natuurspeeltuin, maar nu was er veel licht bij de
scoutinggebouwen waar een feestje werd gehouden.
Zo troffen we de donkerste plekken nu aan in de
heemtuin. Aan het eind van de wandeling trakteerden
de vrienden op chocomel en zelfgemaakte chocoladeballetjes, met dank aan ons bestuurslid Marie Louise
Schipper.
Nacht van de Nacht is een initiatief van de Nederlandse
provinciale milieufederaties. Gemeenten, bedrijven en
huishoudens doven hun lichten en vragen aandacht
voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting.
Zie: https://www.nachtvandenacht.nl/. Er waren veel
aanmeldingen, ook nieuwe gezichten van buiten de
buurt.

Welcome, I Have Been
Expecting You

In datzelfde weekend hield theatermaker Billy
Mullaney in samenwerking met Frankendael Foundation een hedendaagse tarot-performance in de
hermitage op het eiland, gehuld in een mantel van
Frankendaels verdwenen kluizenaar. In een doorlopende performance Welcome, I Have Been Expecting You,
verbleef hij vijftig uur lang op het eiland en was dag
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en nacht beschikbaar voor één-op-één tarot-sessies
aan voorbijgangers. Deze performance had hij al eens
gegeven in 2018.
Het verhaal achter de hermitage, voor wie het nog niet
kent: “Tijdens de 18de en 19de eeuw ontstond er onder
de elite een trend om op hun landgoederen zogenaamde follies te bouwen. Bezoekers die door de tuin wandelden ontdekten deze bouwwerkjes, die dienden als
theehuis of ter vermaak. Een populair thema voor follies
was dat van de “ruïne” die speciaal gebouwd werd om
een “kluizenaar” of heremiet te huisvesten.
Op een eilandje in park Frankendael, bij de laatst
overgebleven buitenplaats van Amsterdam, vind je nog
steeds zo’n hermitage. Voormalig eigenaar Marianne
Dohrman presenteerde hier in de 19de eeuw aan haar
gasten een levensgrote, bewegende houten figuur in
een monnikspij. Hij droeg een schedel bij zich, en wees
naar een doodskist waarop in witte letters Gedenk te
Sterven stond geschreven. Deze automaton, bewegende
pop, wordt nu bewaard in het Amsterdam Museum.“
(https://hart.amsterdam/nl/page/49397/heremietvan-frankendaal-pop-voor-en-achterkant-begin-19deeeuw)”.

Wandeling met Hortus vrijwilligers
15 september hebben de vrienden het team van educatievrijwilligers van de Hortus een rondleiding door het park
gegeven. Jacqueline gaf de rondleiding samen met Chris
Barendse die voor de botanische ondersteuning zorgde.
Omdat het aantal aanmeldingen ineens veel groter was
dan eerder gemeld zijn we in twee aparte groepen op pad
gegaan. De medewerker educatie van de Hortus die het
rondleidingsverzoek had gedaan vertelde dat de educatievrijwilligers “plekjes in het park hadden gezien waar ze het
bestaan niet van wisten en dat ze leuke informatie hadden
gehoord...”,”… Echt een leuke ontdekking om Frankendael
zo te beleven”. Zijzelf was onder de indruk van de kruidentuin in de heemtuin.
De vrienden mogen een tegenbezoek brengen, maar dat
plannen we in het voorjaar, we houden jullie op de hoogte.

Illustratie: Graham Griffiths
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Paddenstoelen, herfstwandeling
13 november konden de snelle aanmelders van de vrienden
meelopen met een herfstwandeling door het park onder leiding
van Chris Barendse (20 november was er nog een rondleiding voor
de laatste late aanmelders). We hebben vooral veel paddenstoelen bekeken. Als je weet waar je moeten zoeken, blijken er ineens
toch wel heel veel soorten te zijn. Hieronder een lijst van Chris van
de soorten die we hebben gevonden met daarbij een omschrijving
van de lokatie waar we de paddenstoelen gespot hebben. Hij zegt
daarover: “Ondanks de late planning toch vrij veel soorten gevonden. Het betreft vooral houtzwammen. Vooral het laten liggen van
boomstammen en grote takken leveren de meeste soorten op.
Ook dode en aangetaste staande bomen zijn bron voor zwammen,
zoals de Oesterzwam die profiteert van het dode hout van de
Tulpenboom, iets lager op de stam het Fluweelpootje, op
20 november waren deze door zonlicht goed zichtbaar.
Gemist op het speeleiland de Grijze gaatjeszwam, deze leeft op
dood hout van een Linde. De Berkenzwam is éénjarig en komt in
deze omgeving weinig voor. Boomgaardvuurzwam en de Platte tonderzwam zijn meerjarige soorten ze tasten hun gastheer
langzaam aan. De Goudvliesbundelzwam op de derde Linde buiten
de poort tast levende bomen aan. Mycorrhiza soorten, schimmels
die samen leven met boomwortels, komen in het park sporadisch
voor, in oktober 2020 vonden we een Berkenboleet in de buurt
van de scouting. Ook gemist (tijdens de rondleidingen) de grote
Oranjebekerzwam, deze groeide op slootbagger. Tot slot schorszwammen, een onderbelichte groep, toch opvallend oranje, grijs
of witte platte zwammen, op dode stammen voorkomend.”
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Goudvliesbundelzwam
Nevelzwammen
Langsteelfranjehoed
Oesterzwammen
Fluweelpootje
Rechte koraalzwam
Champignon; reuzen,
bos of schubbige?
Rookzwammen
Paarse korstzwam
Vergroeide kogelzwam
Echte Judasoor
Viltig Judasoor
Gewoon elfenbankje
Esdoornhoutknotszwam
Oranje houtzwam
Zwerminktzwam
Grijze mycena(?)
Trechter zwammen

19 Gele trilzwam
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Kogel houtskoolzwam
Witte bultzwam
Zadelzwam
Zalmzwam
Glimmer inktzwam
Gewone zwavelkopjes
Helmmycena
Geweizwammen
Platte tonderzwam
Reuzenzwam
Boomgaard vuurzwam
Berkenzwam
Grijze gaatjeszwam

locatie; voor het huis buiten derde Linde
locatie; Oostenrijkse eik
locatie; Oostenrijkse eik, houtsnipperpad
locatie; dode Tulpenboom, halverwege
locatie; dode Tulpenboom, iets lager
locatie; bosvak naast huize Frankendael
locatie; binnen heg achter huize Frankendael
in het zijvak
locatie; pad richting kruidentuin, achter kerk
locatie; links voor de kruidentuin
locatie; andere zijde van de vorige locatie
locatie; op halfdode Vlier voor kruidentuin
locatie; dezelfde Vlier
locatie; liggende stammen stinsenbos
locatie; op stammen in het stinsenbos
locatie; dikke Esdoornzwam; langs de beek
locatie; bosvak naast de vlonder/moeras
locatie; hoek; brede brug op boomstronk
locatie; bosvak, holleweg vlakbij Eik met de
Klimop
locatie; binnenpad, nieuwe heuvel,
‘Limburgse gedeelte’
locatie; stam vooraan bij de Lindenlaan
locatie; stammen verzameling voor heemtuin
locatie; stammen verzameling voor heemtuin
locatie; stammen verzameling heemtuin
locatie; stammen verzameling voor heemtuin
locatie; hoek begin heemtuin bij de ‘Dijk’
locatie; hoek stinsenbos
locatie; overal te vinden in heemtuin
locatie; binnenpad naast holleweg, op stam
locatie; op voet Beuk, in buurt van holleweg
locatie; op stam van Kers bij natuurspeeltuin
locatie; dode Berk op eiland/natuurspeeltuin
locatie; op afgebroken Linde op eiland van
natuurspeeltuin
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Begin november ontvingen de vrienden bericht van de
gemeente Amsterdam dat door de hele stad bomen
geïnspecteerd worden op veiligheid. Vanuit de ‘vervangingsopgave groen’ laat de gemeente een aantal bomen
kappen of snoeien. De betreffende bomen hebben wij
bekeken en we stemmen met het voorstel in.
De afgelopen jaren hebben we de bomenkap nauwlettend gevolgd, ook in overleg met Chris Barendse wat
betreft het bomenassortiment. Hij zegt hierover: “Park
Frankendael is één van de parken met een diversiteit
aan bomen. O.a. de Oosterijkse Eik, maar vooral de
Zakdoekjesboom, komt weinig in stadsparken voor.
De bedoeling afgelopen voorjaar, het assortiment te
vergroten is niet gelukt. Helaas werden de bestelde
bomen niet geleverd. Op het veld bij de scouting zijn
compensatie bomen geplant o.a. twee Schietwilgen,
Lariks en Zwarte den. Schietwilgen staan overal langs
de slootkanten. Larix en Zwarte den staan al in het park.
De bestelde Moeraseik, Smalbladige es en Meelbes zijn
niet geplant. Ook de Boomhazelaar, Hopbeuk en Grijze
els ontbreken in het park. Jammer voor het assortiment, als je toch de keuze hebt”.
Soms gaan zaken mis; zo zijn in 2020 vijf gezonde en
niet-problematische bomen per ongeluk gekapt. Reden
te meer voor ons de afspraken over de bomen en de

communicatie met onze
vereniging
te documenteren en de
gemeente er
regelmatig aan
te herinneren.
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Vervangingsopgave groen

Beknopt waren die
afspraken:
1. Alle bomen die gekapt
worden te merken;
2. De Vrienden van Frankendael te laten weten dat ze
gemerkt zijn en op welke wijze;
3. Aan de Vrienden van Frankendael te communiceren
wanneer de kap plaatsvindt.
De bomen die gekapt of gesnoeid worden zijn terug te
vinden op https://maps.amsterdam.nl/vervangen_bomen. Hier is ook de reden van kap te vinden. De vergunningsaanvraag om deze bomen te vervangen zal begin
december 2021 gaan plaatsvinden of 2022, herplant zal
plaatsvinden in 2023-2024. En misschien krijgen we een
kans om voorstellen te doen voor herplant van bijvoorbeeld een Moeraseik, Smalbladige es, Meelbes, Boomhazelaar, Hopbeuk, Grijze els en een Lijsterbes!

Baggeren in het park
In september heeft de Gemeente Amsterdam de watergangen laten baggeren en baggerspecie af laten voeren
in het park en bij tuinpark Klein Dantzig. Het baggerbedrijf had de vrienden en Klein Dantzig goed voorgelicht
wat de baggerplannen waren. Nu zijn de sloten binnen
de watersingel rond het park allemaal gebaggerd. De
grote watersingel zelf valt onder de baggerverantwoordelijkheid van Waternet; die zal op een ander moment,
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ons nog onbekend moment, worden gebaggerd. Bijzonder was dat in maart al gebaggerd zou worden maar dit
niet kon vanwege de Gedragscode Flora en Fauna. Op
basis van de ecologische inventarisatie en de huidige
Flora- en faunawet was het wél mogelijk om in die
periode baggerwerkzaamheden uit te voeren, maar de
wet- en regelgeving binnen de Gemeente Amsterdam
was hier nog niet op aangepast.

Foto: Jacqueline Rijken
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GEMEENTE EN HET PARK
Beheer en zorgen om park
Sinds de komst van de parkconciërge Petra Bloemers
voorjaar 2021 hebben we met regelmaat contact met
haar en helpt ze de lijntjes met de gemeente kort te
houden. Bijna alles wat er gaande is in het park komt
daarin voorbij. We zien, zeker na het afgelopen jaar nog
meer intensief gebruik van het park, wat natuurlijk geweldig is voor de buurt. De keerzijde is een behoorlijke
toename van verrommeling en vandalisme: graffiti door
het hele park, kerven in (monumentale) bomen en nieuwe paden dwars door de Springertuin en de heemtuin
heen. Dit gaat ten koste van de flora en
fauna en van de bijzondere inrichting van het park.
We zetten dit op de agenda bij de gemeente (handhaving) en politie (zoals bij het veelvuldige kerven van
bomen) aan. Wat ook werkt is als we als bezoekers
elkaar in het park aanspreken. Als u ziet dat iets
gemolesteerd is, kunt u altijd een MORA doen.
Deze Melding Openbare Ruimte kan via een app:
www.verbeterdebuurt.nl (of bel naar 14020); en helpt
de handhavers van de gemeente prioriteren.

Activiteiten Oost Begroot

De gemeente Stadsdeel Oost heeft vorig jaar geld uitgeloofd voor participatie-initiatieven van buurtbewoners.
Ook in park Frankendael zien we hier initiatieven van
terug. Zo was er in september een kindertheaterfestival
georganiseerd. En onlangs heeft een buurtbewoonster
een start gemaakt met een pluktuin op het bloemrijk
grasland naast restaurant De Kas.

Groenvisie
De gemeente Amsterdam is bezig de Groenvisie uit te
werken, onder de verantwoordelijkheid van Marieke
van Doorninck, wethouder Openbare Ruimte en Groen.
Zo wordt ook de Hoofdgroenstuctuur (HGS) geactualiseerd. Het concept beleidskader HGS is op 7 december
vrijgegeven voor inspraak (https://www.amsterdam.nl/
wonen-leefomgeving/inspraak-hoofdgroenstuctuur/) en
wordt 19 januari 2022 in de Commissie RO besproken
en (als de commissie daarom vraagt) tevens besproken
in de raad van 26 januari 2022.

Bericht van de penningmeester
Wilt u er aan denken dat de
contributie voor het jaar 2022 vanaf
januari weer gestort kan worden.

AGENDA 2022
Voorlopig zijn er geen activiteiten gepland, gezien de
richtlijnen voor covid-19.
In maart hopen we weer te werken in de heemtuin.
Voor deelname graag aanmelden bij
via vriendenvanfrankendael@gmail.com

COLOFON
Bestuur:
Marion van der Bliek, voorzitter
Harry Arts, penningmeester
Jacqueline Rijken, secretaris
Algemene bestuursleden
Viktor Luttikholt
Marie Louise Schipper
E: vriendenvanfrankendael@gmail.com
T: 0614816434 of 0624723235
W: www.vriendenvanfrankendael.nl
@VFrankendael
vriendenvanfrankendael
@verenigingvriendenvanfrankendael
Rekeningnummer: NL 96 INGB 0006 0935 78
t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael
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Vereniging Vrienden van Frankendael
Opgericht in 1990
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