Het verdronken park.
Kritische analyse van het rapport ‘Evaluatie
Projectaanpak – Verdubbeling - Oosterpark’.

Amsterdam, 27 september 2017, Stichting Herstel Oosterpark

Denk aan het milieu voordat u dit rapport uitprint, er zijn al genoeg bomen gekapt in het Oosterpark!

Voorwoord.

Amsterdam, 27 september 2017,

Met deze voorliggende kritische analyse van het rapport ‘Evaluatie Projectaanpak Oosterpark’ d.d.
december 2016, beoogt stichting Herstel Oosterpark aandacht te verkrijgen bij het Amsterdams college,
gemeenteraad en media. Met name wordt gedoeld op alle hier omschreven bevindingen in het algemeen,
de specifieke communicatie tussen Stopera en Bestuurscommissie Oost (voorheen Stadsdeel Oost) in het
bijzonder.
Het project ‘Verdubbeling Oosterpark’, ook wel gedefinieerd als de renovatie van het Oosterpark, is een
typisch voorbeeld van een gemeentelijk project waarbij visie en gedachten van bestuurders en politici uit
Stadsdeel Oost werden ‘doorgedrukt’ bij bewoners. Protesten inzake aantasting flora / fauna en vragen over
financiën van bewoners werden niet gehoord, niet door BC Oost, niet door het college en gemeenteraad.
Hoofdstuk 4. ‘Participatie’ (pag.10 t/m pag.12) geeft u een feitelijke weergave van waarom de z.g.
‘bewonersparticipatie’ niet functioneerde.
Een belangrijk bestuurlijk en politiek thema, waarvan stichting Herstel Oosterpark hoopt en verwacht dat
dit nu eindelijk eens kritisch en transparant wordt besproken in de gemeenteraad én het college, is de z.g.
Mandateringswet- en regelgeving. Stadsdeel Oost was eerst nog autonoom in haar besluitvorming. Na de
opheffing van de stadsdelen kwamen daarvoor in de plaats de Bestuurscommissies. Deze kregen weliswaar
mandaat van de Stopera, echter staan deze onder volledige verantwoordelijkheid van het college.
Voorbeelden zijn o.a. het parkbeheer en het evenementenbeleid. BC Oost is dus als het ware de uitvoerder
binnen voornoemd Mandateringswet- en regelgeving. Een van de pijnlijke conclusies die sowieso getrokken
kan worden in onze analyse is dat de implementatie van voornoemde wet- en regelgeving op vele vlakken
schromelijk tekort is geschoten. Zowel gemeenteraad als college schuiven nog steeds de verantwoordelijkheden af richting BC Oost als zijnde ‘autonoom’ in plaats van zelf de verantwoordelijkheid te nemen. De
gemeenteraad verzuimt telkens opnieuw het college (lees: verantwoordelijke portefeuillehouders) hierop
te controleren.
Stichting Herstel Oosterpark is veel dank verschuldigd aan de mede- opstellers van deze ‘kritische analyse
op het rapport Evaluatie projectaanpak – Verdubbeling - Oosterpark’.
Met name Drs. Mark M. M. van Dongen en Drs. Arend Wakker hebben met hun input, achtergrondkennis en
vlijmscherpe analyses zeer inzichtelijk gemaakt hoe gebrekkige communicatie, én desinteresse bij de
diverse bestuurslagen én de politiek, kan leiden tot het ernstig aantasten van flora en fauna én het met
miljoenen euro’s smijten. Vandaag weet niemand bij benadering hoeveel. De lezer van déze analyse wordt
dan ook opgeroepen om de vraag te stellen (ná het lezen) aan elk willekeurige gemeenteraadslid en / of
wethouder “Hoeveel gemeenschapsgeld heeft dit alles gekost en gaat het nog kosten?”
Wij zijn zeer benieuwd wat u voor antwoord krijgt…, onze ervaring is geen of een vaag antwoord.
Deze analyserapportage zal een onderdeel vormen van het zwartboek Verdubbeling Oosterpark. Dit zwartboek bestaat, behalve uit de drie door onze stichting uitgebrachte rapportages (inclusief deze analyse), ook
nog uit een aparte financiële paragraaf. Als alles volgens planning verloopt zal het zwartboek Verdubbeling
Oosterpark eind oktober as. gereed zijn en ook gepresenteerd worden aan de gemeenteraad en de media.
Mede namens het voltallig bestuur,

Ernst J.X. Sonneveldt
voorzitter Stichting Herstel Oosterpark
Mail: voorzitter@hersteloosterpark.nl
Kantooradres: KNSM – laan 15, 1019LA , Amsterdam
Website: www.hersteloosterpark.nl
Denk aan het milieu voordat u dit document uitprint, er zijn al genoeg bomen gekapt in het Oosterpark!
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1.

Inleiding

Het Oosterpark in Amsterdam is gerenoveerd.
Op 26 september 2015 werd het Oosterpark feestelijk heropend nadat het
lange tijd grotendeels afgesloten is geweest. Meer dan 400 bomen zijn
gekapt, de beroemde rozentuin weggemaaid. Dat is wel een feestje waard…
In de direct daaropvolgende periode heeft het Oosterpark te maken met
extreme wateroverlast. Regenwater kan simpelweg niet weg, noch in de
bodem, noch afgevoerd worden.
Naar aanleiding van de wateroverlast heeft de Amsterdamse wethouder
Choho, op aandringen van de gemeenteraad, de Bestuurscommissie Oost
gevraagd om na afloop van de renovatiewerkzaamheden een evaluatie uit te
voeren van de aanpak van het project Verdubbeling Oosterpark.
Dat onderzoek, uitgevoerd door Caro Beerhorst van het onderzoeksbureau
Beerhorst Advies, was gereed in december 2016. Maar werd een kwartaal
later, eind april 2017 pas naar buiten gebracht. Niet als discussiestuk voor de
gemeenteraad Amsterdam of de Bestuurscommissie Oost, maar slechts 'ter
informatie'.
Het rapport ‘Evaluatie Projectaanpak Oosterpark’ is zeker geen slecht
onderzoek, maar het hinkt teveel op twee gedachten. Enerzijds beschrijft het
heel zakelijk het tijdspad van het Project Verdubbeling Oosterpark. Het stipt
goed de diverse problemen aan die bij het project een rol hebben gespeeld.
De 44 aanbevelingen van het rapport zouden ook, zover mogelijk, opgevolgd
moeten worden.
Maar anderzijds durft het rapport geen conclusies te trekken uit het bestuurlijk
handelen van de verantwoordelijke wethouders. Expliciet wordt bij sommige
zaken, bijvoorbeeld de aanbesteding, gesteld dat het Dagelijks Bestuur van
de Bestuurscommissie Oost goed gehandeld heeft, ook al is dit in
tegenspraak met wat er elders in het rapport gesteld wordt.
Ook op de onderzoeksopzet is het een en ander af te dingen. De basis van
het onderzoek zijn een twintigtal interviews die de onderzoekster met diverse
betrokkenen bij het project heeft gehouden. Dat is natuurlijk goed, maar heeft
zijn beperkingen. Veel van wat de ambtenaren of uitvoerders zeggen wordt
zonder meer aangenomen. Ook al zijn er mensen die elkaar tegenspreken.
Het onderzoek geeft zo wel een aardig beeld van wat er gebeurd is in de
jaren dat het project duurde, maar bevat geen kritische feitenanalyse. Er is
niet gedaan aan een feiten-check.
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Ook is onduidelijk waarom andere betrokkenen niet geïnterviewd zijn:
bijvoorbeeld direct betrokken gebruikers van het park die wel betrokken
waren bij de Klankbordgroep Verdubbeling Oosterpark en van de
Bomenwerkgroep.
Een groot project als Verdubbeling Oosterpark is bestuurlijk en inhoudelijk
een ingewikkelde aangelegenheid. De onderzoekster kwam ook zaken tegen
waar zij niet genoeg expertise over bezat, bijvoorbeeld als het over technisch
lastige onderwerpen ging als de aanbesteding van het project, de uitvoering
en de financiële verantwoording. Over dat laatste onderwerp, toch een van de
belangrijkste zaken bij een evaluatie, wordt zelfs totaal gezwegen.
Het rapport Evaluatie Projectaanpak Oosterpark schetst zeker niet “een zeer
volledig beeld van een complex en langlopend project”, zoals de
Bestuurscommissie Oost schrijft op haar website.1 Eigenlijk moet het rapport
gezien worden als een goede inleiding voor een nader onderzoek. Waarbij
wel ruimte is voor kritische analyse, voor het checken van de feiten, aandacht
voor de financiële ontwikkeling en problemen van het project, én waarbij een
beoordeling gemaakt wordt van waar het nu echt fout gegaan is, maar ook
waar zaken goed gegaan zijn. Een onderzoek dat door een echt
onafhankelijk bureau gedaan zou moeten worden, omdat men anders in
dezelfde val struikelt als bij dit rapport maar al te duidelijk is geweest.
2.

De Aanbesteding

Op de eerste plaats verwijzen we hier naar het rapport van de onafhankelijk
aanbestedingsdeskundige mr. drs. S. M. Ploeg: 'Onderzoek naar de
Aanbesteding Project Verdubbeling Oosterpark'2, dat een uitgebreide en
nauwkeurig analyse geeft van hoe de aanbestedingsprocedure verlopen is.
Het rapport 'Evaluatie projectaanpak Oosterpark' verwijst wel naar dit rapport,
maar zonder inhoudelijk op dat rapport in te gaan wordt alleen de conclusie
van wethouder Abdeluheb Choho gedeeld, die in een brief van 28 september
2016 zegt: “Er is geen reden om aan te nemen dat de aanbestedingsprocedure niet goed is verlopen”.

1

https://www.amsterdam.nl/projecten/oosterpark/lessen-project/

http://www.hersteloosterpark.nl/wpcontent/uploads/2016/06/AANBESTEDINGSRAPPORTFINALMETCOVERENWIT.pdf
2
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Het evaluatierapport lijkt zichzelf hier in de voet te schieten. Terwijl expliciet in
het rapport van Caro Beerhorst wordt gezegd dat de aanbesteding goed is
verlopen, wordt elders in het rapport gesteld: “Het bureau dat uit de
aanbesteding naar voren komt, is naar de mening van het projectteam,
onvoldoende geëquipeerd voor het schrijven van het bestek. (...) het bureau
heeft minder speciale expertise op het gebied van dit soort bijzondere
parken.”
Ook wordt geconcludeerd dat de inkoop een aanfluiting is en de uitvoering
van het bestek niet goed verloopt.
Nu is het aanbesteden van grote projecten geen makkelijke kost. De schrijver
van het evaluatierapport van de gemeente is hier te weinig in thuis. Wel ziet
ze dat er veel mis is gegaan en daardoor luidt haar aanbeveling: “Wanneer
aanbestedingsregels de kwaliteit van een product in de weg staan, moet
gezocht kunnen worden naar alternatieven (vanzelfsprekend altijd binnen de
wettelijke kaders).”
Daar gaat het juist om en dat kan dus niet. 'Alternatief aanbesteden' valt altijd
buiten de wettelijke kaders. Het dubieus merkwaardige van de aanbesteding
van het project Verdubbeling Oosterpark is juist dat tweemaal, tijdens de
procedure, wijzigingen zijn aangebracht in het bestek. Iets wat niet fraai is,
maar puur juridisch wel is toegestaan.
Aanvankelijk werd met nadruk een aannemer gezocht die kennis, kunde en
ervaring had met het werken in natuurparken, met duurzaamheid en groen.
Lopende de procedure heeft men juist die duurzaamheidseisen en ervaring
met groen laten vallen. Daardoor konden ook aannemers meedingen die
geen ervaring hadden met groen, maar vooral met 'grijs': stenen, asfalt en
beton, maar niet met werken in kwetsbare natuurparken. Die 'grijze'
aannemers konden een lager bod uitbrengen op de offerte en moesten toen
volgens de regels automatisch de aanbesteding winnen.
Daar draait het met aanbesteden om. Je kan niet een bedrijf bevoordelen
omdat het meer expertise heeft. Op basis van de aanbestedingsrichtlijnen
moet je iedereen gelijk behandelen. Dat leidt ertoe dat je beunhazen gelijk
moet behandelen met bekwame vaklieden. En dan blijken die vaklieden
natuurlijk duurder en dan ben je verplicht om met de beunhazen in zee te
gaan. Je mag helemaal niet naar 'past performances' kijken. Resultaat doet
er niet toe. Dat is inherent aan het aanbesteden. Aanbesteden werkt alleen
als je vooraf duidelijk bent over de kwaliteit die je wilt bereiken, dan kun je de
echte vaklieden krijgen.
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En bij de aanbesteding Project Verdubbeling Oosterpark is het misgegaan
omdat de wethouder tot tweemaal toe tijdens de aanbestedingsprocedure
heeft ingegrepen en gezorgd dat ook 'grijze' aannemers mochten meedingen,
ten koste van bedrijven die wel ervaring hadden met groen, met de juiste
beplanting, met geschikte grond en bodemeisen.
Ook in de Bestuurscommissie Oost lijkt men weinig kennis van aanbesteden
te kennen. De wethouder verklaarde als reactie op het rapport over de
aanbesteding van het project Oosterpark dat hij absoluut niet naar een
bepaalde aannemer had toegewerkt, integendeel: hij had juist de
voorwaarden versoepeld zodat meer aannemers konden meedingen. Maar
daar gaat het juist om: door het oprekken van de aanbesteding konden de
ervaren aannemers met ervaring met werken met historisch groen juist
buitenspel gezet worden ten gunste van aannemers die geen ervaring
hadden met groen en duurzaam werken.
Nu heeft een aannemer die vooral ervaring had met asfalt de aanbesteding
gewonnen en een puinhoop gemaakt van het Oosterpark, met name door de
behandeling van de grond. En omdat die aannemer ook nog eens werkte met
een architect die alleen oog had voor zijn idee van wat esthetisch is.
Waardoor de afvoer van het water, de drainage, volstrekt verkeerd werd
aangelegd en er verkeerde beplanting werd gebruikt. Om alleen maar de
grootste fouten te noemen.
Wethouder Thijs Reuten van het stadsdeel Oost was verantwoordelijk voor
die fout gelopen aanbesteding. Het Dagelijks Bestuur van de
bestuurscommissie Oost had een taak bij het toezicht op de uitvoering van
het project, maar bestuurlijk verantwoordelijk hiervoor is wethouder Choho
van het college van B&W van Amsterdam.
Het Pierenbadje
Onderdeel van het Project Verdubbeling Oosterpark was de vernieuwing van
speelvoorziening voor kinderen in de noordwestkant van het park, en de
aanleg van het Pierenbadje bij het Tropenmuseum. Het aanleggen van deze
voorzieningen valt onder een aparte aanbesteding. De aanbesteding werd
onderhands gegund aan het bedrijf Griekspoor. Dat mag. Maar ook bij deze
aanbesteding is te weinig toezicht geweest. Het bleek al snel dat de
kunstzinnige 'steen' in het Pierenbadje onveilig was voor kinderen. Nadat
enkele kinderen gewond raakten is het Pierenbadje gesloten.
Het duurde een jaar voor er hier een oplossing gevonden was en het object in
het Pierenbadje veilig was gemaakt.
Ook deze misser heeft het stadsdeel op kosten gejaagd. Maar in het
Evaluatierapport is hier niets over te vinden.
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3.

De wateroverlast

De meeste aandacht is, direct na de oplevering van het park, gegaan naar de
onverwachte wateroverlast ná de werkzaamheden voor de verdubbeling.
Althans onverwacht voor de projectleiding, het Dagelijks Bestuur van de
Bestuurscommissie Oost, de gemeenteraad van Amsterdam en het college
van B&W van Amsterdam. Dit geeft te denken, want kennelijk had de
projectleiding de waterproblematiek niet of onvoldoende op het netvlies.
Had de projectleiding beter kunnen weten? Het onthutsende antwoord is: ja.
Op de eerste plaats omdat dezelfde problematiek een belangrijke rol speelt in
alle Amsterdamse 19de -eeuwse parken, zoals het Vondelpark en het
Sarphatipark. Al lang is bekend hoe kwetsbaar, bewerkelijk en complex de
waterhuishouding is in deze parken. Tenslotte was die waterhuishouding een
van de redenen om met de renovatie van het park te starten. Ook in officiële
rapporten werd hiervoor gewaarschuwd: in diverse rapporten van de Grontmij
wordt het grote belang van de zorg voor de waterhuishouding van het
Oosterpark geformuleerd en worden aanbevelingen gedaan om hier
zorgvuldig en degelijk mee om te gaan. Deze aanbevelingen worden
overgenomen en komen deels terug in het ontwerp. Vervolgens gaat de
parkarchitect hier zonder enig inzicht mee aan de haal en komen afvoergoten
aan de verkeerde kant van paden terecht en worden functioneel ontkracht
door ze om esthetische reden (!) als vlak bestrate siergoten uit te laten
voeren. Dat die goten de functie hadden om water af te voeren leek iedereen
te ontgaan. Iedereen (opdrachtgever, planner, ontwerper en uitvoerder) stond
hier omheen en deed niks.
In 2011 komt Grontmij met de resultaten van hun onderzoek naar het
Oosterpark. Er worden een paar varianten genoemd om de problemen aan te
pakken. Grontmij noemt de z.g. combivariant de “meest praktische variant”.
Deze variant bestaat uit:
onderwaterdrainage grasvelden (basis).
profielverbetering grasvelden inclusief ophoging maaiveldniveau conform
alternatief (0.10 m) (basis).
molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel (noordzijde) en drain in
hoofdpad.
molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel (zuidzijde) en een drain na
eerst onderzoek te doen naar de gevolgen op de omgeving.
Daarnaast doet Grontmij nog een reeks extra aanbevelingen. De eerste
daarvan is: Monitoring grondwaterstanden en grondonderzoek: Grontmij
adviseert peilbuizen te plaatsen bij gevoelige objecten rond en in het park en
deze regelmatig te bemeten. Deze aanbeveling is overgenomen.
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De aanbevelingen van Grontmij waren goed. Maar bij de uitvoering van het
Project Verdubbeling Oosterpark heeft men hier geen rekening mee
gehouden. Behalve dan het plaatsen van peilbuizen, maar daarmee wordt de
grondkwaliteit van het park niet beter.
De extreme wateroverlast, met veel bomensterfte als gevolg, heeft een
aantal oorzaken;
De belangrijkste is de foute grond die gebruikt is bij de renovatie van het
park. Het stadsdeel heeft dat zelf als volgt beschreven:
“In de noordzijde van het park is op veel plekken lang water blijven staan.
Hier is wel gerenoveerd. Wat hier aan de hand lijkt te zijn is het ‘dichtslaan’
van de bodem. Tijdens de werkzaamheden is grond afgegraven, opgeslagen
in depot, schoongemaakt en weer teruggebracht in het park. De grond in het
park is heel kwetsbaar en heeft slecht gereageerd op deze bewegingen en
het vele water dat in de periode van de renovatie en de maanden erna is
gevallen. De kleine en grote gronddeeltjes hebben zich met elkaar gemengd,
met als resultaat een dichte, ondoordringbare laag. Die ligt op een aantal
plaatsen in het park als een pannenkoek op de bodemlaag er onder. Water
zakt hier niet in weg en zuurstof kan hier niet doordringen.” 3 Een aannemer
met ervaringskennis met het aanleggen van natuurparken had deze fout nooit
gemaakt.
Het evaluatierapport zegt hierover: “Ten aanzien van de grond speelt een
aantal problemen. De onderzoeken van Grontmij en Prohold brengen aan het
licht: wortelschade aan de bomen aan de noordzijde veroorzaakt door
zuurstofgebrek in de bodem door vochtverzadiging van de opgebrachte
toplaag, door stijging van het grondwater en door een sterk verdichte
onderlaag in de bodem die de waterafvoer uit de toplaag belemmert.
Daarnaast is er directe wortelschade door het doorspitten van de
opgebrachte grond met een laag van de ondergrond. Dit hangt samen met de
aard van het opgebrachte materiaal (zeer veel fijne delen) en de
structuurloosheid van deze grond.”
Overigens heeft ook het werken met zware voertuigen bij de wortels van de
bomen een rol gespeeld bij de bomensterfte.
Een tweede oorzaak van de wateroverlast was het niet functioneren van de
drainage van het park. Verkeerd aangelegde goten, afvoer naar de vijver die
niet werkte, verstopte drainagepunten. Opmerkelijk, omdat juist het
verbeteren van de drainage een van de redenen was om het Oosterpark te
renoveren.

https://www.amsterdam.nl/projecten/oosterpark/aanpak-wateroverlast/

3
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Daarnaast is de wateroverlast vergroot door de grote bomenkap: enkele
honderden grote bomen waren gekapt in dit toch redelijk kleine park. Een
gemiddelde boom van 10 meter in blad zuigt per dag 300 liter water op.
Parkbos (mengsel van loofbomen, stuiken en gras) zorgt ervoor dat ongeveer
de helft van de regenval weer verdampt via de bladeren.
Een ander advies van Grontmij betreft specifiek hoe om te gaan met de
bomen. Advies is om in principe binnen de kroonprojectie van de boom geen
grondwerken te verrichten. Grontmij adviseert ook, gebaseerd op de
inventarisatie van het bomenbestand, om bij vervanging van bomen de
ontwateringssituatie te verbeteren en voor die locaties per plantvak een
ophogingsvoorstel te maken.
Bij de renovatiewerkzaamheden is hier geen rekening mee gehouden. Met
groot materieel werd zonder rijplaten door het park gereden en
werkzaamheden direct naast bomen uitgevoerd. De meeste wortels van de
bomen in het Oosterpark liggen in de kwetsbare bovenste 30 cm grond. Veel
bomen zijn door de werkzaamheden beschadigd.
Het rapport Evaluatie Projectaanpak Oosterpark merkt op hoe men in 2016
bewust werd van de urgente situatie rond de wateroverlast en dit liet
onderzoeken.
Grontmij onderzoekt vanaf januari 2016 wat de oorzaken en effecten zijn van
de wateroverlast en de maatregelen die nodig zijn om deze structureel,
systematisch, doelgericht en locatie-gewijs op te lossen.
Terwijl dit onderzoek loopt nemen de zorgen toe, met name voor de gevolgen
van de nattigheid voor de bomen. Op 23 februari voert Prohold, een boomtechnisch adviesbureau, op verzoek van de wethouder een tweede
onderzoek uit, specifiek gericht op de situatie van de bomen. Het rapport van
Prohold verschijnt op 26 februari, Het rapport van Grontmij op 9 maart.
Prohold constateert op diverse locaties wortelschade aan bomen door een te
natte bodem, grond met te weinig structuur en door de werkwijze tijdens de
renovatie. Ook Grontmij concludeert dat de hydrologische omstandigheden in
het park niet goed zijn.
Half april geeft de burgemeester toestemming voor een manifestatie van de
FNV in het park op 1 mei. Deze manifestatie leidt opnieuw tot forse schade.
Het park is nog kwetsbaar.
Na de manifestatie blijkt dat 88 bomen kwetsbaar zijn, en 18 dood.
Prohold geeft in augustus 2016 een update van de situatie van de bomen: Er
zijn drieëntwintig bomen afgestorven. Daarnaast zijn vijf bomen in een
dermate slechte staat, dat herstel uitgesloten is. Veertien bomen staan er
matig tot slecht bij en hebben een negatieve prognose. Naar verwachting
zullen deze bomen het komende jaar afsterven (totaal tweeënveertig).
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De conclusie luidt dat de extreme wateroverlast het direct gevolg is van de
verkeerde renovatie van het park. Vele tientallen bomen zijn hierdoor al
gestorven en velen zullen het komend jaar sneuvelen.
4.

Participatie

Het evaluatierapport gaat ook in op de participatie bij het Project
Verdubbeling Oosterpark. Het stadsdeel heeft inloopavonden gehouden en er
is een bewoners-klankbordgroep Verdubbeling Oosterpark opgericht.
Het rapport beschrijft hoe de ambtenaren van het stadsdeel en de uitvoerders
van het project hier feitelijk niets mee deden. “Binnen de klankbordgroep is
een bomenwerkgroep actief, die meedenkt met het beplantingsplan. Deze
groep gaat al wandelend in het park de discussie aan met o.a. de architect en
de boomdeskundige van het stadsdeel. De professionals hebben de indruk
dat hun vakinhoudelijke uitleg de deelnemers van de bomenwerkgroep
overtuigt.”
Maar tegelijk dachten de deelnemers van de Bomenwerkgroep én van de
Klankbordgroep dat de professionals juist ook serieus naar hun argumenten
geluisterd hadden en dat in de plannen meenamen.
Tot aan de kapvergunning heeft het stadsdeel de indruk dat de participatie
goed verloopt in een goede sfeer. Dat verandert na het verlenen van de
kapvergunning voor ruim 400 bomen. “Het stadsdeel wordt overvallen door
de heftigheid van de reacties”.
Opmerkelijk is hoe laks het stadsdeelbestuur reageert. Er zijn 155 bezwaarschriften tegen de kapvergunning, er zijn duizenden handtekeningen
opgehaald, de leden van de klankbordgroep en van de Bomenwerkgroep
verklaren zich overvallen te voelen. Leden van de klankbordgroep haakten
allemaal af nadat hen duidelijk werd dat er met hun inbreng niets werd
gedaan.
Opmerkelijk: Het evaluatierapport beschrijft dat de kritiek pas doordrong tot
het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost als ook raadsleden vragen
gaan stellen.
Het rapport Evaluatie Projectaanpak Oosterpark is heel beperkt in haar
opmerkingen op de matige participatie die het stadsdeel toestond. Al eerder
was hier vanuit de gebruikers en omwonenden van het park meer kritiek op
geweest.
Bij plannen die een grote ingreep betekenen in de woon- en leefomgeving
van mensen wordt rekening gehouden met inspraak en participatie van
bewoners in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening. Volgens het
Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost heeft die participatie plaats gevonden
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in het kader van de discussie over het project Verdubbeling Oosterpark en de
vaststelling van het Definitief Ontwerp.
Volgens omwonenden en gebruikers van het park heeft deze inspraak niet
plaatsgevonden, omdat de invulling die hier door de omgevingsvergunning
aan gegeven wordt een radicaal andere is dan aan de orde was bij de
discussies over Verdubbeling Oosterpark en het Definitief Ontwerp. Bij het de
discussie waarover met de omwonenden en gebruikers van het park in het
participatietraject was gesproken, is voortdurend sprake geweest van een
uitbreiding van het park, van méér groen en méér bomen. Logisch, er is
sprake van uitbreiding, verdubbeling. Dat staat in schril contrast met de kap
van meer dan een kwart van de bomen van het park en de plaatselijk totale
verwijdering van de onderbegroeing (de struiklaag en de kruidlaag).
Deze kritiek van bewoners en gebruikers van het park werd onderschreven
door de Bezwaarschriftencommissie die zich uitsprak over de ingediende
bezwaren tegen de bomenkap. De bezwaarschriftencommissie vraagt zich af
“of de plannen rondom het Oosterpark wel goed met de bewoners van het
stadsdeel zijn gecommuniceerd.” De bezwaarschriftencommissie komt
daarom met een extra aanbeveling: “De commissie geeft het Dagelijks
Bestuur daarom in overweging om de omgevingsvergunning zoals hij nu is
verleend, te heroverwegen.”
Een advies wat zonder argumenten door het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel naast zich neer werd gelegd.
Ook het Evaluatierapport Projectaanpak Oosterpark gaat in op de gebrekkige
participatie, maar komt met een vreemde redenering: “Verschillende
gesprekspartners concluderen dat in projecten als deze meer onderscheid
moet worden gemaakt tussen de groep direct betrokken buurtbewoners, die
mee doet aan het ontwikkelproces en deel neemt aan de uitwisseling van
opvattingen enerzijds en anderzijds de bewoners die in het geweer komen op
het moment dat de uitkomst van een ontwikkelproces duidelijk wordt en hen
zorgen baart.
De participatie van de eerste groep voorspelt weinig over de reactie van de
tweede groep op het moment dat naar buiten komt dat er vierhonderd bomen
worden gekapt. Dat vraagt andere communicatie.”
Aldus het rapport. Maar dit is onjuist. Deze tegenstelling tussen twee groepen
betrokken bewoners bestaat niet. Ook de mensen uit de eerste groep werden
overvallen door de kapvergunning. Zij voelden zich juist niet serieus
genomen.
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Overigens lijkt het of het Dagelijks Bestuur van Oost uitgaat van twee andere
verschillende groepen voor de participatie. Er wordt wel uitgebreid overlegd
met de bedrijven aan de noordkant van het park, zoals Hotel Arena en het
Tropeninstituut, alsmede met diverse festivalorganisatoren.
Participatie met bewoners en gebruikers van het park heeft zich beperkt tot
waardevrije wandelingen door het park. Terwijl het Dagelijks Bestuur
uitgebreid overlegd met de organisatoren van de festivals werd tegen
omwonenden expliciet gezegd dat men het bij de participatie niet mocht
hebben over het gebruik van het park. Over de gevolgen voor het park van
festivals mocht men niet praten.
Feitelijk is de participatie rond het Project Verdubbeling Oosterpark inderdaad
vooral een kwestie van de eenzijdige communicatie van het stadsdeel. Er
werd met bijna reclameachtige teksten een mooi project voorgeschoteld: een
verdubbeling van het park. Meer groen, meer bomen. Terwijl het in
werkelijkheid ging om meer asfalt in het park en de kap van een groot deel
van het bomenbestand en de verwijdering van de onderbegroeing. Dit lijkt
meer op misleiding van bewoners en gebruikers van het park door het
schetsen van een onjuist beeld over het park, dan serieus bewoners laten
participeren, naar hen luisteren en kijken of er misschien ook iets zinnigs uit
die participatie te halen is. Een conclusie die (voorzichtig) gedeeld wordt door
het Evaluatierapport: “Het woord verdubbeling in ‘Verdubbeling Oosterpark’ is
beeldend maar wekt misschien te hoge verwachtingen. Het park is zeker
ruimer en ruimtelijker geworden, maar niet twee keer zo groot.”
Eigenlijk is dit zelfs een wat cynische opmerking: met de kap van een groot
deel van de bomen van het Oosterpark is dit park inderdaad “ruimer en
ruimtelijker” geworden.
Doordat de randen van het park nu meer zichtbaar geworden zijn, is het
park voor de bezoeker visueel zelfs kleiner geworden!
5.

De bomenkap

De kap van een groot deel van de bomen loopt als een rode draad door de
discussie van het Oosterpark. Tegen de (aanvankelijke) aanvraag van een
kapvergunning voor 404 bomen werden de bewoners en gebruikers van het
park overvallen. Wat het begin was van de vaak felle discussies rond de
'renovatie' van het Oosterpark.
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Het Evaluatierapport merkt ook op dat er eigenlijk steeds veel onduidelijk is
geweest over de aantallen van de kap van bomen bij het Project
Verdubbeling Oosterpark. Gedurende het project verschuift de aandacht voor
het groen. Ging men in 2008 nog uit van het handhaven van de bestaande
gezonde bomen, in 2011 vond de ontwerper dat er meer variatie moest
komen in de bomen en er meer gezonde bomen gekapt moesten worden uit
'esthetische' overwegingen.
De opstellers van de ontwerpvisie geven aan dat het belangrijk is om
diversiteit te brengen in bomen door nieuwe boomsoorten te planten en
bestaande eenvormigheid te doorbreken. Een deel van de bestaande bomen
moet gekapt worden om ruimtes in ere te herstellen en nieuwe ruimtes te
vormen. Opschot dient gericht verwijderd te worden. Naar schatting wordt
ruim 25% van het bomenbestand in de Noordrand gedund.
Op deze wisseling van beleid, waarbij nu uitgegaan wordt van de kap van
honderden gezonde bomen, kwamen geen opmerkingen van het bestuur van
Oost.
Uit de gesprekken die gevoerd zijn voor het maken van het rapport Evaluatie
Projectaanpak Oosterpark bleek de voortdurende onduidelijkheid bij
bestuurders, ambtenaren en professionals. Er lijkt langs elkaar heen gepraat
te worden en de echte discussie vinden in kleine kring plaats: “Het lijkt er op
dat lange tijd iedereen zijn eigen interpretatie geeft aan beschrijvingen van de
aanpak van het park (t.a.v. de bomen). De inhoudelijke en meer
gedetailleerde bespreking van de plannen m.b.t. de bomen vindt plaats in
relatief kleine kring en leidt daar wel tot discussie, maar niet tot blokkades.
Pas als het concrete getal van vierhonderd te kappen bomen bekend wordt,
blijkt dat niet iedereen zich het zelfde heeft voorgesteld bij de plannen.” En:
“Het projectteam heeft zelf ook tot aan de kapaanvraag geen helder beeld
van de exacte aantallen te kappen bomen”
Het evaluatierapport concludeert: “De bomeninventarisatie was
onnauwkeurig: aantal en kenmerken klopten niet. (…) Geef een
boomdeskundige en een landmeetkundige de opdracht om gezamenlijk een
bomeninventarisatie te doen. Inventariseer coördinaten, omvang,
kenmerken, kwaliteit, vitaliteit en toekomstverwachting.”
Helaas blijkt het vaak wijsheid achteraf. Vooral na de extreme wateroverlast
en de bomensterfte die daarvan het gevolg was: “De architect had achteraf
ook een andere keus gemaakt voor de beplanting, gezien de
waterhuishouding.”
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Een van de oorzaken van de extreme natheid van het park is het grote aantal
bomen dat gekapt is, de volledige verwijdering van de onderbegroeing in het
park, maar ook het grote aantal bomen dat daarna gestorven is als gevolg
van werken met zwaar materieel bij en door boomwortels. Vooral dus door
werken door een aannemer die geen verstand van het omgaan met een
natuurpark heeft.
Het evaluatierapport geeft geen inzicht in hoeveel bomen er nu eigenlijk
gekapt zijn. Dit is een van de onopgeloste raadsels. In de rapporten van het
project Verdubbeling Oosterpark is steeds sprake geweest van een aantal
van 1800 bomen die in het park zouden staan. Let wel: dit zijn bomen die
voldoen aan de definitie van een boom die nodig is bij een kapvergunning.
Dus bomen met een minimale stamdikte van 15 cm. Bomen die dunner zijn
kunnen zonder vergunning verwijderd worden.
De oorspronkelijke kapvergunning ging in 2013 over 404 bomen. Na de
discussie en bezwaren werden er eerst 47 bomen van de te kappen lijst
afgehaald, een aantal dat nog zou stijgen tot een aantal van 70 bomen, zodat
er uiteindelijk sprake was van de kap van 334 bomen. In de periode daarop
zijn er nog een aantal bomen gekapt, vooral in het 'eigenarendeel' in het
noorden van het park, maar ook omdat er bomen sneuvelden door storm en
later omdat er weer tientallen bomen dood gingen door de wateroverlast.
Echter, een nauwkeurige bomentelling op 22 april 2017 van de stichting
Herstel Oosterpark heeft aangetoond dat er in totaal op dat moment 997
bomen in het Oosterpark staan (813 bomen in het publieksdeel van het park,
184 in het eigenarendeel).
Waaruit we kunnen concluderen dat het stadsdeel nooit, noch bij het begin,
noch bij het eind van het eerste deel van het project Verdubbeling
Oosterpark, enig inzicht heeft gehad in het werkelijke aantal bomen dat er
feitelijk in het park staan.
6.

De bomenherplant

In het evaluatierapport wordt ook niet ingegaan op het resultaat van alle
veranderingen in de parknatuur.
In de omgevingsvergunning (OLO dossiernummer 811977, zaaknummer
HZ_WABO-2013-005269) voor de bomenkap op 10 juni 2013 is de
kapvergunning van 392 bomen gekoppeld aan de verplichting om 80 nieuwe
volwassen bomen binnen het park te ‘herplanten’. Bomen met een minimale
maat van 6 meter hoogte. Niet geëvalueerd is de vraag wat er van die 80
bomen terecht is gekomen. Waar staan ze?
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7.

Financiering

De financiering van het Project Verdubbeling Oosterpark is in mist
gehuld.
Er zijn wat formele cijfers. “De renovatie van het Oosterpark is begroot op
circa € 6,1 miljoen. De kosten voor de uitbreiding van het Oosterpark worden
op dit moment geraamd op ongeveer € 5,5 miljoen. De totale begroting van
het programma Verdubbeling Oosterpark bedraagt dus € 11,6 miljoen”, aldus
de website van het stadsdeel. Hier wordt nog uitgelegd waar dat geld
vandaan komt. Zo komt 8,1 miljoen uit het parkeerfonds, ligt er nog een extra
aanvraag bij het centrale parkeerfonds van 1,5 miljoen en draagt de
gemeente Amsterdam 1,3 miljoen bij uit de zogenaamde 'Groengelden'.
Het Evaluatierapport Projectaanpak Oosterpark gaat niet nader in op de
werkelijke besteding van deze gelden. Nergens wordt nader ingegaan op de
vraag wat de renovatie van het park tot nu toe gekost heeft. Het
evaluatierapport noemt maar één getal: “De afrekening komt, met alle
wijzigingen en meerwerk, uit op bijna 150% van het oorspronkelijke
aanbestede bedrag.”
Hierbij staat geen uitleg. Is dat 150 procent van de totale kosten van 11,6
miljoen? Dan loopt het project Verdubbeling Oosterpark dus nu al 6 miljoen
euro uit de pas. Het is merkwaardig dat hier nog geen vragen over zijn
gesteld in de Bestuurscommissie Oost of in de Gemeenteraad van
Amsterdam. Op 27 juni 2017 is dit door de Stichting Herstel Oosterpark onder
de aandacht gebracht van de commissie Financiën van de gemeenteraad,
maar die heeft er verder niets mee gedaan.
In ieder geval hoort bij een echte evaluatie van een langdurig, complex en
kostbaar project als de renovatie van het Oosterpark dat er nauwkeurig
inzicht wordt gegeven in de kosten van het project. Zeker als die blijkbaar
miljoenen meer kosten dan begroot. Het gaat hier tenslotte om publiek geld.
Wel is er globaal iets te zeggen over de oorzaken van de enorme
kostenoverschrijding. Er is al eerder opgemerkt dat de aanbesteding van het
Project Verdubbeling Oosterpark iets is wat vragen oproept. Op basis van de
aanbesteding is een bestek gemaakt voor de uitvoering van het project. Maar
dat bestek bleek simpelweg vaak niet werkbaar.
En het bestek is blijkbaar niet goed te toetsen. Bijvoorbeeld over de
uitvoering van de beplanting merkt het evaluatierapport op: “Ook ten
aanzien van het beplantingsvoorstel is er discussie. Er is op de
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werkvloer twijfel over de geschiktheid van de aangewezen plaats en
ondergrond voor sommige plantensoorten. Er is verschil van mening
over wat het bestek opgeeft als grondbehandeling van diverse
plantvakken (bijvoorbeeld over het afgraven en ophogen van
plantvakken onder bomen). In sommige gevallen leidt de discussie tot
een alternatieve aanpak, soms wordt toch het bestek gevolgd. Uit de
interviews in het kader van deze evaluatie blijkt dat er verschillende
opvattingen zijn over wat wel of niet geschikt is voor het park. Ook
eerder bij het opstellen van het bestek zegt de bestekschrijver dat hij
soms de ‘toets adviezen’ tegenstrijdig vindt.”
8.

Conclusie en aanbevelingen

Het Project Verdubbeling Oosterpark is mis gegaan (“mislukt” volgens enkele
gemeenteraadsleden) omdat bij de aanbesteding niet is geselecteerd op
aannemers met expertise met het werken in stadsparken, die ervaring
hadden met groen en duurzaamheid.
Het bestek sloot niet goed aan op de eisen van de aanbesteding. De
ontwerpers van het park hebben uitsluitend oog gehad voor hun visie van wat
een ‘esthetisch’ verantwoord park is. Daardoor zijn honderden gezonde
bomen gekapt en is 100% van de onderbegroeing, struiken en kruiden,
weggehaald. Tegelijk had men geen verstand van grondsoorten en
beplanting. Hierdoor werd de extreme wateroverlast onvermijdelijk. En
moesten extra noodmaatregelen genomen worden en extra kosten gemaakt.
Er moet een serieuze evaluatie van het Project Verdubbeling Oosterpark
gemaakt worden, maar dan wel door een onafhankelijk bureau met de
noodzakelijke expertise. Het rapport Evaluatie Projectaanpak Oosterpark is
slechts een globale aanzet voor een evaluatie. Het bevat een duidelijke tijdlijn
van het Project en interviews met een aantal betrokkenen. Er ontbreekt een
factcheck van beweringen van de geïnterviewden. Ook ontbreekt een
financiële evaluatie van het project. Alsmede de noodzakelijke kennis over
aanbestedingsproblematiek en controle op de uitvoering. Ook de aparte
aanbesteding en uitvoering van de speelvoorzieningen en het Pierenbadje
moet onderdeel uitmaken van een evaluatie.
Als onderdeel van de evaluatie moet ook aandacht zijn voor het bestuurlijk
handelen van de betrokken partijen: de bestuurscommissie Oost, het college
van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam, die allen hun eigen taak
hadden bij de planontwikkeling van het Project Verdubbeling Oosterpark, bij
de uitvoering van het project en bij de controle op het juist verlopen en op de
financiën van het project. Doel hiervan moet zijn om in de toekomst fouten bij
grote projecten te voorkomen.
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De participatie met omwonenden en gebruikers van het Oosterpark is, in
tegenstelling wat er op gemeentelijke websites wordt beschreven, volstrekt
onvoldoende geweest.
De communicatie over het project met de omwonenden is ronduit misleidend
geweest. Bij omwonenden en gebruikers heerste een heel andere
verwachting over het doel van het Project Verdubbeling Oosterpark.
Projecten in Amsterdam zouden wat burgerparticipatie betreft minimaal
moeten voldoen aan de participatiewijzer van de Nationale Ombudsman. 4
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=S.H.O.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/participatiewijzer_februari_2014.pdf
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