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Wateroverlast als gevolg van het 
“Project Verdubbeling Oosterpark”. 

Arend Wakker, Stichting Herstel Oosterpark, februari 2016. 
 
De wateroverlast in het Oosterpark als gevolg van de werkzaamheden voor het 
project Verdubbeling Oosterpark wordt hier in twee gedeelten beschreven. 
 
pag. 2  Een noordelijke gedeelte, parallel aan de Mauritskade. 
pag. 7  Een zuidelijke gedeelte, langs de Oosterparkstraat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit rapport is geschreven om de gevolgen te inventariseren van de ontstane 
wateroverlast voor de flora van het park. Dit raakt tevens de twee belangrijkste 
motivaties voor de gemeente om te komen tot het project Verdubbeling Oosterpark: 
(A) Achterstallig onderhoud aan de parknatuur en (B) Verbetering van de drainage.  
 
Wateroverlast is natuurlijk ook een ernstige belemmering voor het bezoekend 
publiek, een belangrijk onderwerp dat buiten dit rapport valt. Andere onderwerpen 
zoals de relaties tussen  Stadsnatuur & Opwarmende stad, Stadsnatuur & 
Luchtkwaliteit, Stadspark & Behoeften omwoners, Biodiversiteit & Volksgezondheid 
en Stadspark & Evenementen worden hier ook niet besproken.  
 
Waar mogelijk wordt ook een voorzet gegeven voor oplossingen.  
 
Alle waarnemingen in dit rapport zijn met het blote oog gedaan en behoeven nadere 
ondersteuning van metingen.  
 
Alle geconstateerde mankementen zijn vanzelfsprekend niet alleen op conto van de 
ontwerper en uitvoerder terug te voeren, maar vooral op de Gemeente Amsterdam 
als opdrachtgever en controlerende instantie.  
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A- Noordelijk gedeelte Oosterpark (parallel aan de Mauritskade). 
 

In het in rood omlijnde parkgedeelte is ondanks de nieuwe drainage het waterpeil 
dermate hoog (okt. 2015 t/m  jan. 2016) dat de bomen vaak tot aan de stam in het 
water staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ruststand (okt.-mrt) kunnen bomen dit meestal wel aan, maar als de wortels gaan 
groeien in april dan komen ze in problemen. De onderstaande grafiek (*1) geeft de 
overlevingspercentages voor bomen met hun stam in het water in het groeiseizoen.  
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Uit deze grafiek volgt dat voor de berken (Betula) waarvan de wortels volledig onder 
water staan in het groeiseizoen, rekening gehouden moet worden met een sterfte 
van 40%.  
 
Voor kastanjebomen (Aescules) loopt dit sterfterisico op tot ruim 60%! Twee van de 
drie kastanjebomen zouden sterven. Daarbij is bekend dat kastanjebomen bij hoge 
grondwaterstand kwetsbaar zijn voor de Kastanjebloedingsziekte. (*2), zodat de 
overlevende bomen later ook daar nog aan zouden kunnen sterven.    
 
Dit alles in aanmerking genomen komen in het besproken parkgedeelte van alle 
bomen ca. 20% tot 40% in gevaar als de grondwaterstand in het april nog even 
hoog staat als in januari 2016.  
 
Wat is de oorzaak van de hoge grondwaterstand? We moeten bedenken dat het 
Oosterpark grotendeels op niet opgehoogde grond ligt en daardoor, net als de 
andere 19de eeuwse Amsterdamse parken, altijd al een hoge grondwaterstand 
gekend heeft. Verbetering van de drainage was zelfs een van de motiverende 
redenen voor het project Verdubbeling Oosterpark. Daarbij is de vele regen in 2015 
en daarop volgende natte winter zeker ook een factor. Maar even belangrijk als 
oorzaak zijn ook: 

a) Grondwaterstijging als direct gevolg van de bomenkap en de verwijdering 
van de hele struiklaag en kruidenlaag in 2014 en 2015 voor het project 
Verdubbeling Oosterpark.                                                                                                     
Een gemiddelde boom in blad van 10 meter hoog zuigt dagelijks ca 300 liter 
per dag op. (*3) 
Parkbos (mengsel van loofbomen, struiken en gras) zorgt ongeveer dat de 
helft van de plaatselijke regenval weer verdampt door en op de bladeren.(*4)  

b) Verslechtering van de bodemstructuur als gevolg van zware 
terreinwerkzaamheden voor het project Verdubbeling Oosterpark in de natte 
winter en zomer van 2015.                                                                                               
Tijdens het vele slechte weer dat het gehele gebied regelmatig blank zette is 
er voor de werkzaamheden van het project Verdubbeling Oosterpark steeds 
doorgegaan met het rijden met zware voertuigen. Zie foto’s 1a en 1b.           
Dit heeft geleidt tot grondverdichting in de ondergrond en verslemping van de 
bovengrond.     
De verdichting van de ondergrond leidt o.m. tot een verlaagde doorstroom 
capaciteit van het grondwater. Door de verslemping van de bovengrond kan 
het regenwater moeilijk in de bodem doordringen, waardoor het water boven 
de grond blijft staan. Beiden kunnen tevens een zuurstoftekort in de grond 
veroorzaken met resulterende slechtere groeicondities voor boomwortels.   

c) Wortelbeschadiging. De werkzaamheden in 2015/16, rijden zonder rijplaten 
in een natte slappe bodem, hebben de wortellaag van veel bomen 
onvermijdelijk  ernstig beschadigd. De boomwortels van de bomen in het 
Oosterpark liggen voornamelijk in de bovenste kwetsbare 30 cm van de 
grond.(*5)  Zie foto’s 1a en 1b. Verdwenen wortels nemen geen water meer 
op. Beschadigde wortels zijn vatbaar voor schimmels en andere infecties. 
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d) Wortelbeschadiging door graafwerkzaamheden tbv aanvullende  drainage in 
januari 2016. Er zijn een aantal 30-40 cm diepe geulen gegraven om drains in 
te leggen. Bij het graven van deze geulen zijn aanwezige wortelstelsels 
compleet doorgraven, bijvoorbeeld bij de monumentale Parotia. Andere 
voorbeelden zijn ook in het zuidelijk deel te zien. Zie foto’s 1e, 2g en 2h. 

e) Vermindering opnamecapaciteit  regenwater door vergroting van verhard 
oppervlak.                                                                                                           
Alle geasfalteerde paden zijn breder gemaakt en rond de muziekkoepel ligt nu 
ook een asfaltplein. Al het water dat op het asfalt valt moet nu worden 
opgenomen door de verkleinde niet-verharde borders.   

 
Op 13 januari 2015 in de middag werd tijdens een schouw van de gemeentelijke 
Ombudsman het bouwterrein (fase1) in het Oosterpark betreden. Daar werden 
onderstaande foto’s 1a en 1b gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1a – 
Werken in de 
bagger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1b – 
Werken in de 
bagger 
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Foto 1c. 
Een hele rij 
Kastanjebomen tot aan 
de stam in het water.  
6 jan. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1d 
Ligweide onder water. Op 
de achtergrond het 
slavenmonument.  
6 jan. 2016 
 
NB. Op 6 januari had het 
in de ochtend licht 
geregend, maar de 
omstandigheden op 5 en 
6 januari waren zeker niet 
extreem nat. 
 
 
 
 
 
 
Foto 1e 
Diepe drainagegeul 
gegraven in de 
gezamenlijke wortelzones 
van de Vleugelnoot en de 
monumentale Parotia 
doorsnijdt beide 
wortelstelsels. 
21 januari 2016 
 
 
 
 
Overtreding gemeentelijke 
voorschriften: 
zie onder foto 2g.  
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Wat valt er op korte termijn aan de wateroverlast in dit parkgedeelte te doen? 
 
Helaas valt aan een groot aantal gevolgen van het project Verdubbeling Oosterpark 
op korte termijn niets meer te doen. Bomenkap, grondverdichting, verslemping en 
wortelbeschadiging zijn niet terug te draaien.                                                                    
 
Door de verdichting, de verslemping en de asfaltering kan het regenwater eigenlijk 
alleen aan de oppervlakte afstromen.  

a) Om dit te bevorderen zouden wellicht direct naast de paden functionerende  
geulen of drains gegraven kunnen  worden met afwatering naar de vijver.  

b) De bodemstructuur kan bevorderd worden via bodemleven, bijvoorbeeld 
inbreng van regenwormen, en het planten van snelgroeiende aan het water 
aangepaste bomen en planten zoals Wilg, Els en Riet. 

c) De paden kunnen natuurlijk wel weer versmald worden, er is dan meteen 
ruimte voor een geul. 

d) Peilverlaging van de vijver zou ook flink helpen, maar is de capaciteit van het 
gemaal wel voldoende?  

  
In januari 2016 was de aannemer druk bezig met noodreparaties aan het drainage 
systeem. Diepe greppels, gevuld met drainagezand en een geperforeerde 
afvoerbuis, zorgen lokaal weliswaar voor minder overlast maar zijn tegelijkertijd een 
aanslag op de wortels van de omringende flora. 
Er is duidelijk geen rekening gehouden met het feit dat de boomwortels erg ondiep 
liggen, zie onderstaande schets voor de vorm van een typisch wortelstelsel. (uit *5) 
Vergelijk deze schets ook met de foto’s 1a, 1b en 2g!     

 
(*

1
) Grafiek uit: “Tree Species’ Tolerance to Water Stress, Salinity and Fire” in Lukac,  Pensa, Schiller - 

Forest Management and the Water Cycle, 2011 - Springer.  
         http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-481-9834-4_14 
(*

2
) ‘Red de kastanje voor Nederland’, 2005 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30300-XIV-65-b1.pdf 
(*

3
) http://www.cantal.nl/natuurisoveral.nl/h8/bos-info-wortel-stam.htm 

(*
4
) zie table 1 van: ‘Water use by Trees’, Forestry Commission april 2005, 

http://www.northlandnemo.org/images/Water%20Use%20by%20Trees.pdf 
(*

5
) ‘Windthrow of Trees: Storms or Management’, Greg Moore, School of Ecosystem and Forest 

Sciences, 2015. 
          http://www.isa-arbor.com/events/schedule/resources/167/Moore_WindthrowTrees.pdf  

‘Typische’ 
Oosterparkboom 
Het overgrote deel 

van de wortels groeit 
in de bovenste 
30 cm. van de 

grond! 
Deels ver buiten de 
zgn. kroonprojectie. 

 

https://scholar.google.nl/citations?user=K0dUsrwAAAAJ&hl=nl&oi=sra
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-481-9834-4_14
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30300-XIV-65-b1.pdf
http://www.cantal.nl/natuurisoveral.nl/h8/bos-info-wortel-stam.htm
http://www.northlandnemo.org/images/Water%20Use%20by%20Trees.pdf
http://www.isa-arbor.com/events/schedule/resources/167/Moore_WindthrowTrees.pdf
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Zuidelijk gedeelte Oosterpark (langs de Oosterparkstraat). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de zuidelijke rand van het park is het kwelwater dat onder de Oosterparkstraat 
doorstroomt het grote probleem. Kwelwater en kwelwaterstroming is aangegeven 
met lichtblauwe pijlen.  
 
Langs de hele zuidelijke rand loopt een verbreed en geasfalteerd wandelpad. Om het 
kwelwater op te vangen is langs dit pad een geul (molgoot) aangelegd met afvoer 
naar waterkolken.  

1. Meer kwelwater. De hoeveelheid kwelwater dat zich aan de rand van het 
bovenpad aandient lijkt te zijn toegenomen in vergelijking met het verleden. 
Mogelijk is door de werkzaamheden aan het pad de ondergrond van het pad 
verdicht, zodat deze nu als ‘dam’ het kwelwater opstuwt. 

2. Bovenpad staat onder water. Helaas is de geul aan de verkeerde kant van 
het pad neer gelegd zodat het kwelwater eerst gedwongen over het pad 
stroomt, alvorens door de afvoer te worden opgevangen. (foto 2a) 

3. Niet functionerende afvoergeul (molgoot). En dan blijkt de afvoergeul 
zodanig vlak en met zo’n gering verloop te zijn uitgevoerd dat de geul voor 
hoogstens 20% functioneert, namelijk alleen in de directe omgeving van de 
waterkolken. (foto 2a en 2b) 

4. Verzadigde weilanden en borders. Het gevolg is dat een groot deel van het 
kwelwater vrij doorstroomt naar de ligweiden en de borders. Dit resulteert 
weer in een verzadigde bodem in de ligweide en een deel van de borders. In 
verzadigde grond zijn al bomen gekapseisd. (foto 2d.) 

5. Natte ligweiden.                                                                                                         
In en onder de nieuw aangelegde ligweiden schijnt een drainagesysteem te 
zijn aangelegd. Het resultaat van deze drainage is onzichtbaar. 
De bovengrond van het nieuwe (!) grasveld is een kleiachtige substantie met 
veel grind, schelpen en soms puinresten, waar nauwelijks water in doordringt. 
Het gevolg hiervan is dat het water op het gras blijft staan en via de 
oppervlakte afloopt naar de grote vijver. Doordat de weide een vlak en ten 
dele zelfs een hol profiel heeft blijft een deel van het water langdurig staan. 
(foto 1d en 2 c) 
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e) Nat vijverpad. Al het oppervlakkig afstromende water komt uiteindelijk bij het 
pad langs de vijver dat als gevolg hiervan ook overstroomt.  (foto 2f) 

 
 
Foto 2a.  
Door niet functionerende 
afvoergeul stroomt water 
over het pad naar links naar 
de ligweide. Bij vorst geeft 
dit een glad pad vol ijs!  
18 jan. 2016 
 
Let op: Onder de ijsplas ligt 
dus de afvoergeul! 
 
 
 
 
 
Foto 2b. 
Door niet functionerende 
afvoergeul loopt kwelwater 
over het pad en over de geul 
heen naar rechts naar de 
ligweide. 
6 jan. 2016 
 
Let op: onder de plas ligt 
dus de afvoergeul! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2c. 
Ligweide staat onder water. 
Op de voorgrond het pad 
met de halfzichtbare niet 
functionerende afvoergeul. 
De ligweide heeft voor een 
deel een hol profiel zodat het 
water ook blijft staan. 
6 jan. 2016 
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Foto 2d. 
In verzadigde grond gekapseisde 
boom. De gekantelde kluit duidt. 
op  verzadigde grond, wellicht is 
bij werk aan het pad een wortel 
doorgesneden.  
6 jan. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2e. 
Langs het bovenpad gekapseisde 
boom. De gekantelde kluit duidt 
op verzadigde grond met  
mogelijke wortelbeschadiging 
langs het pad. 
6 jan. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2f. 
Door kwelwater overstroomd pad 
langs de vijver. Het water komt 
van de verzadigde grond van de 
ligweide. 
6 jan. 2016 
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  Foto 2g.                   
Reparatie van de 
drainage met 
drains gelegd in 
met zand gevulde 
geulen. 
Let op de stuk 
gegraven wortels 
langs de geul.   
De boom links 
van de geul is nu 
ca. 60% van zijn 
wortels kwijt en 
loopt bij  flinke 
wind  gevaar om 
naar links te 
vallen. 

  10 februari  2016 
 

Graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie zijn overigens een directe 
overtreding van de binnen de gemeente Amsterdam geldende voorschriften voor 
‘Boombescherming op bouwlocaties’. (*6)   
(*

6
) https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/voorschriften/ 
en https://www.amsterdam.nl/publish/pages/606244/boombescherming_op_bouwlocaties.pdf 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2h.                   
Drainage geulen nog 
zonder zand en zonder 
drain. 
Eind januari 2016 

 
 

 
  

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/werken-openbare/voorschriften/
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/606244/boombescherming_op_bouwlocaties.pdf


“Wateroverlast in Oosterpark”, Stichting Herstel Oosterpark, 2016.                          11 
 

Wat valt er op korte termijn aan de wateroverlast in dit parkgedeelte te doen? 
 

a) Als eerste zal het kwelwater van uit de Oosterparkstraat aangepakt moeten 
worden. Nu door een functionerende geul, goot of een andere drainage aan 
de goede kant van het pad.  

b) De drainage van de ligweide zal als een apart onderwerp aan bod moeten 
komen. Makkelijke, snelle of goedkope oplossingen lijken hierbij ver weg.  

     
En twee veiligheidsmaatregelen. 
 
c) De bomen waarvoor een gevaar van kapseizen bestaat moeten ofwel 

gezekerd worden, ofwel de kruin moet worden in gesnoeid ofwel de kluit moet 
beter worden ontwaterd.  

d) Bij harde wind is het een overweging om het park voor bezoekers te sluiten.  
 
Dat er momenteel regelmatig bomen in het Oosterpark omwaaien doet niet vreemd 
aan als we kijken naar de voornaamste oorzaken van windworp in parken.   
 
Oorzaken omgewaaide bomen volgens ir. J. Kopinga, Alterra Wageningen, 2007 (*7) 

achterstallig onderhoud,   
te zware boomkruinen;  
te hoge grondwaterstand,  
oppervlakkige wortels;  
schimmelinfectie door graafwerkzaamheden. 

 
Oppervlakkige wortelvorming hoort vanouds bij het Oosterpark, maar de erg hoge 
grondwaterstand en de graafwerkzaamheden met wortelbeschadiging zijn een direct 
gevolg van het project Verdubbeling Oosterpark. 
 
(*

7
) Uit presentatie H. Kaljee, Bomenconsulent Gemeente Amsterdam op 2 okt. 2014: 

      http://stowa.nl/Upload/Bomenstichting%202014%20Hans%20Kaljee.pdf 

 
Was dit alles te voorzien voor aanvang van de projectwerkzaamheden?  
 
Voor aanvang van het project hebben wij, toen nog als Actiegroep Omsingeling 
Oosterpark, gewezen op een aantal zwakke plekken in de plannen en onze twijfels 
hierover  bekend gemaakt aan de Bestuurscommissie Oost, de Stadsdeelraadsleden 
en later ook aan het College van Burgermeester en Wethouders, alsmede de 
complete Gemeenteraad. We hebben destijds gezegd dat de plannen voor de 
omvangrijke bomenkap, het verminderen van de hoeveelheid ‘groen’ en het 
vergroten van de oppervlakte aan asfalt op zich zelf, zouden leiden tot extra 
wateroverlast zonder dat daar in de plannen rekening mee was gehouden. 
 
Helaas hebben we hierop nooit enig respons gekregen.   
 
 
 

Stichting Herstel Oosterpark 
KNSM laan 15 
1019 LA Amsterdam 
www.hersteloosterpark.nl 

http://stowa.nl/Upload/Bomenstichting%202014%20Hans%20Kaljee.pdf

