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1. Aanbiedingsbrief / samenvatting

Aan			
T.a.v.			
c.c.			
			
Adres			
			
Datum			
Ons kenmerk

College van B&W Amsterdam*
Burgemeester mevrouw F. Halsema, Wethouder de heer L. Ivens,
Ombudsman de heer A. Zuurmond en
directeur Amsterdamse Rekenkamer de heer J. de Ridder
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
oktober 2019
SHO/201910XX B&W -

Onderwerp

Aanbieding Zwartboek Oosterpark; Van Amsterdams park tot hoteltuin

Geacht College, Dames en heren,
Voor u ligt het Zwartboek Oosterpark.
Met dit Zwartboek wordt helder uiteengezet hoe het bestuur van Amsterdam én de lokale politiek gezamenlijk
hebben gefaald op vele terreinen. Dit falen geldt met name voor de laatste twee periodes van de voormalige
en huidige colleges en gemeenteraden én van de twee laatst zittende bestuurscommissies van Stadsdeel Oost:
álles betreffende vooraf, tijdens en ná de ‘renovatie’, met als misleidende titel ‘Verdubbeling Oosterpark’. Dit
Zwartboek is vooral bedoeld voor digitaal gebruik: via de blauwe links in het rapport wordt verwezen naar
achterliggende stukken. Liefst 10 bevindingen, met conclusies en aanbevelingen (thema’s 3.1 t/m 3.10) zullen
per onderwerp behandeld worden.
Los van het falend beleid, ruim beschreven in Hoofdstuk 4 ‘Chronologisch Zwartboek’, moet men zich afvragen
hoe de gemeenteraad de laatste twee periodes haar controlerende taken naar het college heeft opgevat. Want
als je alle bevindingen in dit Zwartboek in Hoofdstuk 3 de revue laat passeren, kan niemand zich aan de indruk
onttrekken dat de vorige en huidige gemeenteraad keer op keer tekort is geschoten in haar controlerende taken.
Gezien specifiek- controversiële elementen in dit Zwartboek heeft het bestuur van onze stichting besloten om dit
rapport eveneens persoonlijk aan te bieden aan de Ombudsman Metropool Amsterdam de heer A. Zuurmond en
aan de directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam de heer J. de Ridder.
Het bestuur van SHO dankt iedereen die op een of andere wijze behulpzaam is geweest bij de totstandkoming
van deze uitgave; een zorgvuldig onderzoek vanaf 2008 tot begin oktober 2019.
Namens het bestuur van Stichting Herstel Oosterpark hoop ik dat u dit Zwartboek met aandacht leest, met de
achterliggende gedachte en verwachting dat, met dit onderzoek, haar bevindingen, aanbevelingen en conclusies,
de communicatie tussen burgers en politiek zal verbeteren.
En dat zij uiteindelijk zal resulteren in het daadwerkelijk Herstel van het Oosterpark in het algemeen en het
herstel van haar flora en fauna in het bijzonder. En met deze bevindingen, nieuwe gemeentelijke projecten
zullen leren van de inspanningen die de burgers achter Stichting Herstel Oosterpark zich hebben getroost.

Ernst Sonneveldt,
vz stichting Herstel Oosterpark

*Alle 45 gemeenteraadsleden ontvangen per mail gelijktijdig met het aanbieden dit Zwartboek.
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2
Voorwoord
Een Zwartboek over het
Project Verdubbeling
Oosterpark. Het is de laatste
jaren al vaak aangekondigd,
maar moest voortdurend
door de actualiteit uitgesteld
worden. Maar nu, herfst
2019, kijken we terug op wat
er de laatste jaren gebeurd
is met het Amsterdamse
Oosterpark.
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Dit is geen vrolijk verhaal
Het Oosterpark was voor de renovatie van 2014 een
groene oase van rust voor de rond het park gelegen
volkswijken. Het was de gezonde long van de buurt,
omgeven door drukke wegen die volhingen met uitlaatgassen. Een gezonde long ook voor de patiënten en
werknemers in het ziekenhuis het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis. De bomen in het park zuiverden de lucht van
CO2 en fijnstoffen. Het park gaf mensen gelegenheid om
uit te rusten, de hond uit te laten, hard te lopen, aan
sport of yoga te doen, kortom om bij te komen.
Die mogelijkheden zijn er nog steeds in het Oosterpark
en daar wordt het park ook voor gebruikt. Zelfs als het
park een kaal grasveld was geweest zou het daarvoor
gebruikt worden: er is namelijk geen andere locatie,
geen ander park, in de buurt.
Het Oosterpark is nog geen kaal grasveld. Er zijn nog
steeds mooie stukken in het park. Vooral in het zuidelijk
deel van het park dat nog niet is ‘gerenoveerd’. Maar het
is allemaal minder dan voorheen. Sinds het begin van het
Project Verdubbeling Oosterpark heeft een nauwkeurige
bomentelling duidelijk gemaakt dat al ruim de helft van
de bomen uit het park verdwenen zijn. Bij de oprichting
van het park door Leonard Springer in 1892 werden er
1500 loofbomen en 300 naaldbomen geplant, anno 2019
zijn dat er nog geen 900, 50% minder. Veel bomen en
struiken zijn gekapt of gestorven na het gebruik van
foute grond, na de ‘renovatie’ van park.
Dit Zwartboek is voornamelijk chronologisch opgebouwd.
Uitgangspunt hierbij is in eerste instantie de officiële
‘Evaluatie Projectaanpak Oosterpark’ van het stadsdeel
Oost. Maar het is uitgebreider. De door het stadsdeel
verzorgde evaluatie stopt in 2016, maar op dat moment
wordt door de extreme vernatting van het park en de
sterfte van steeds meer bomen pas duidelijk hoe funest
het Project Verdubbeling Oosterpark is geweest voor het
park. Bovendien is het Zwartboek veel uitgebreider dan
deze beperkte bestuurlijke evaluatie van het stadsdeel,
ook in de jaren die wel door de evaluatie van het
stadsdeel wordt beschreven.
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Hoewel de evaluatie van het stadsdeel wel op een
feitelijke manier de gebeurtenissen in beeld brengt,
is het opvallend wat er niet in staat. Er is simpelweg
niet gekeken wat de uitgangspunten cq doelen van het
project waren aan het begin, en wat er van die uitgangspunten is gerealiseerd. In de evaluatie van het stadsdeel
is opvallend genoeg geen aandacht voor een financiële
evaluatie. Iets wat een hoofdzonde is in elke bestuurlijke
evaluatie. Voor aanvang van het project is onderzoek
gedaan naar de biodiversiteit in het Oosterpark; na het
project is niet gemonitord hoe het daarmee na afloop
gesteld is.

Voorafgaand aan de feiten in het Chronologisch
Zwartboek is een hoofdstuk met de conclusies en
bevindingen. Het doel van dit Zwartboek is niet omkijken
in wrok. Er is veel fout gegaan, maar laat dat ook iets
zijn om van te leren. Zorg dat wat er met het Oosterpark
gebeurd is niet gaat gebeuren met andere parken in en
buiten Amsterdam.
En vooral: laten we kijken hoe we, uitgaande van de
huidige problemen in het park, het Oosterpark kunnen
verbeteren. En het Oosterpark weer kunnen herstellen
tot de groene oase voor Amsterdam-Oost die zij ooit was
voor de renovatie. Op dit moment sterven er nog steeds
een groot aantal bomen af.

Behalve van het evaluatierapport van het stadsdeel is
voor de chronologie intensief gekeken naar wat er in
de afgelopen jaren op de sociale media aan de orde is
gesteld. Daarnaast zijn alle besprekingen in de deelraad
van Oost, in gemeentelijke commissies en in de gemeenteraad bekeken, voor zover dat betrekking had op
het Oosterpark. En is aandacht besteed aan diverse
rechtszaken die gevoerd zijn over het Oosterpark. Een
enkele keer wordt de strakke chronologie doorbroken
door in te zoomen op enkele thema’s die uitgebreider
in samenhang worden besproken, zoals de bewoners
participatie, de vernatting van het park en de
aanbesteding van het Project Verdubbeling Oosterpark.

Het zou goed zijn als er eerst wordt erkend dat er veel
is fout gegaan. En dat er daarna een concreet plan
komt om het park weer te herstellen en te zorgen voor
gevarieerde bomen, struiken en lage begroeiing, bij
voorkeur in de stijl van de oorspronkelijke tuinarchitect
Leonard Springer.

Overigens is het evaluatierapport ‘Evaluatie Project
aanpak Oosterpark’ alleen ter kennisgeving gestuurd
aan de deelraad en daarin nooit inhoudelijk besproken.
Onderdeel van dit evaluatierapport waren een groot
aantal aanbevelingen. Er is nergens ook maar enige
aanwijzing dat het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie, of enig ander onderdeel van de gemeente,
ook maar iets met die aanbevelingen heeft gedaan.
De meeste aanbevelingen van het officiële evaluatierapport waren zonder meer goed en verdienen nagevolgd
te worden. Helaas was noch de bestuurscommissie
noch het Dagelijks Bestuur hierbij echt oplettend: een
enkele aanbeveling, met name over hoe om te gaan met
aanbestedingen, zou tot illegaal bestuurlijk handelen
kunnen leiden (zie het Chronologisch Zwartboek).
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3
Bevindingen,

conclusies en
aanbevelingen
Het op een rij zetten
van alle feiten en
gebeurtenissen rond het
Project Verdubbeling
Oosterpark (zie hoofdstuk 4,
Chronologisch Zwartboek)
heeft geleid tot een aantal
bevindingen, conclusies en
aanbevelingen rond
dit project.

11

Zwartboek Project Verdubbeling Oosterpark

3.1. P
 roject Verdubbeling
Oosterpark mislukt
Bevindingen
De centrale conclusie is simpel en duidelijk: het Project
Verdubbeling Oosterpark is mislukt. De doelstellingen
van het project zijn niet gehaald. De financiën lijken
onbeheersbaar en zijn nu al vele miljoenen hoger dan
begroot (zie ook bevindingen hieronder). Ook nu nog
blijven er bomen sterven als gevolg van het project.
De doelstelling was om te komen tot een groter park.
Stenen gedeelten in het noordelijke deel zouden bij
het park gevoegd worden en toegankelijk worden voor
iedereen. Hekken zouden verdwijnen. Het park zou
groter en groener worden.
Ook bij de eerste plannen was sprake van het kappen
van bomen. Maar dan ging het om zieke bomen en
zaailingen. En daarvoor in de plaats zouden juist ook
bomen bij geplant worden. Met de nadruk op een
gevarieerd aantal boomsoorten, onder meer fruitbomen.
Het tegendeel is gebeurd: de gebouwen aan de
noordkant zijn sinds de aanvang van het project
grotendeels veranderd in hotels, met de ingang in
het park.

Bij hotel Arena kwamen de terrassen en gebouwen in
het park, wat leidde tot verstening. Bij het Koninklijk
Instituut voor de Tropen (KIT) zijn er hekken gekomen
die vaak gesloten zijn. De parkeerruimte voor de auto’s
van het KIT lijkt bijna in het park gelegen, al is het
achter een hek.
De renovatie had onder meer tot doel om de waterhuishouding van het park te verbeteren. Maar de aangelegde
drainage functioneert niet. Ook hierbij heeft men
volledig gefaald: direct nadat het gerenoveerde park
werd opgeleverd werd de wateroverlast extreem. Met
als gevolg wortelschade bij veel bomen. Nu nog steeds
sterven er jaarlijks vele bomen als gevolg van
de renovatie.
De speelvoorzieningen voor kinderen zijn prachtig.
Maar aanvankelijk raakten kinderen zelfs gewond omdat
bijvoorbeeld het mooi vormgegeven Pierenbadje niet
veilig was. Het kostte maanden extra om dit in orde
te brengen.
De financiën liepen door al die mislukkingen volledig
uit de hand. Hieronder bij onderwerp 8.
De deelraad Oost en de gemeenteraad van Amsterdam
hebben hierbij hun controlerende taak verzuimd.

3.1. Project Verdubbeling Oosterpark mislukt

Conclusies

Aanbevelingen

De oorspronkelijke doelen die werden
beschreven in de Visie en in het Definitief
Ontwerp van het Project Verdubbeling
Oosterpark, te weten: aanpakken achterstallig
onderhoud, het verbeteren van de drainage en
het verdubbelen van het park, zijn niet gehaald.

• De drainage moet alsnog op orde gebracht
worden.
• In plaats van achterstallig onderhoud moeten
er maatregelen genomen worden om zowel de
grond, als de flora en fauna van het park te
verbeteren.
• De hekken bij de hotels moeten weer weg;
het park moet weer een groene begrenzing
krijgen.
• De gemeenteraad van Amsterdam moet meer
werk maken van hun taak om de stadsdelen te
controleren.
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Oosterpark in 2014, voor de ‘renovatie’. Links onder de vernietigde rozentuin; brede rijen eikenbomen flankeren
het pierenbadje. De bomen rondom het gebouw met de rode daken zijn allen verdwenen.

3.2. Bewonersparticipatie
Bevindingen
Een van de grootste fouten van het Project Verdubbeling
Oosterpark is de aanpak van de burgerparticipatie. Bij dit
soort grote projecten is burgerparticipatie een wettelijke
verplichting voor de overheid. De Nationale Ombudsman
heeft randvoorwaarden gesteld waaraan burgerparticipatie moet voldoen: zie de Participatiewijzer van de
nationale Ombudsman.
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost heeft altijd
een onderscheid gemaakt tussen twee groepen waarmee
men in gesprek wilde en ging. Enerzijds waren dat de
direct betrokken c.q. aldaar gevestigde bedrijven aan
de noordkant van het park: Hotel Arena, het Tropenmuseum (KIT), het Amstellyceum (nu Metis), de UvA,
de corporaties Eigen Haard, De Key, Ymere en een aantal
festivalorganisaties. Anderzijds was men verplicht om
bewoners te laten participeren. Dat deed men door een
bewonersplatform in het leven te roepen, die zelf weer
zorgde voor een ‘bomenwerkgroep’. Er waren avonden
met bewoners en wandelingen door het park.

bomen. Expliciet is steeds tegen de bewoners gezegd
dat er wel bomen gekapt moesten worden, maar daarbij
zou het gaan om zieke bomen of zaailingen. Gezonde,
volwassen bomen zouden zeker niet gekapt worden.
In 2013, nadat het stadsdeel Oost de kapvergunning voor
404 bomen had gepubliceerd, voelden de leden van de
klankbordgroep en de bomenwerkgroep zich bedrogen.
Er kwamen 156 bezwaren tegen de bomenkap. Tegelijk
werd door de Vrienden van het Oosterpark een petitie
gestart ‘Stop de kap van bomen in het Oosterpark’, die
3500 keer werd ondertekend en die werd aangeboden
aan toenmalig raadslid Bert-Jan Vroege.
In het rapport van de formele gemeentelijke Bezwarencommissie werd met nadruk gesteld dat de communicatie
over het project met de bewoners niet goed was verlopen.
De participatie was zeer onvoldoende. De Bezwarencommissie adviseert: “De commissie geeft het Dagelijks Bestuur
daarom in overweging om de omgevingsvergunning zoals
hij nu is verleend, te heroverwegen.” Het Dagelijks Bestuur
van het stadsdeel Oost legt dit advies naast zich neer.

Ook bij de verdere onderdelen van het project faalt de
participatie. Er zijn twee belangenorganisaties die zich
Echter, met deze feedback werd niets gedaan (zie
met het Oosterpark bezig houden: de Vereniging Vrienden
Chronologisch Zwartboek). De bewoners was altijd
van het Oosterpark, en de Stichting Herstel Oosterpark
voorgehouden dat het bij dit project ging om het park
(voor dit een formele stichting was gebruikte men de
uit te breiden, te ‘verdubbelen’, met meer groen en meer naam Actiegroep Omsingeling Oosterpark). Buiten die
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belangorganisaties zijn er ook nog de niet georganiseerde
buurtbewoners.

3.2. Bewonersparticipatie

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost praat alleen
en uitsluitend met de Vrienden van het Oosterpark.
Alleen zij worden uitgenodigd bij een aantal
besprekingen. Ondanks diverse schriftelijk aan het
stadsdeelbestuur verstuurde verzoeken wordt de
Stichting Herstel Oosterpark nooit uitgenodigd of
betrokken bij besprekingen. De Stichting heeft daarom
als enige middel om schriftelijk zienswijzen in te dienen,
van zich te laten horen op sociale media: op diverse
facebookpagina’s en twitter, in de gedrukte media en
op televisie, door zienswijzen, klachten en aangiften
bij de politie en justitie te doen, door in te spreken
op vergaderingen en via de rechter.

Conclusies

Als het bestuur van Oost bereid was geweest tot
overleg met de Stichting Herstel Oosterpark, dan zouden
vermoedelijk veel commotie en uiteindelijk rechtszaken
voorkomen zijn.

• Het stadsdeel Oost moet serieus werk

Het stadsdeel Oost heeft geen serieus
participatiebeleid. Betrokkenheid van
bewoners wordt absoluut niet serieus
genomen.
De communicatie van het stadsdeel is
gericht op propaganda en het overtuigen
van de bewoners, niet op het betrekken
van bewoners.

Aanbevelingen
maken van een verantwoord participatiebeleid. Bewoners horen serieus genomen
te worden. Als uitgangspunt van het
participatiebeleid moeten de tien punten
van de Nationale Ombudsman centraal
gesteld worden.
• De burgemeester heeft een wettelijke taak
(gemeentewet art. 170) om te zorgen dat
het stadsdeel een goede kwaliteit heeft
voor procedures voor burgerparticipatie,
en moet die taak actief uitvoeren.
• De burgemeester heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de procedures
van burgerparticipatie geen dode letters
zijn, maar ook in de praktijk worden
uitgevoerd.

Ongeorganiseerde bewoners worden of niet betrokken
bij de participatie of werden met misleidende teksten
bestookt, zoals bleek bij het bewonersplatform en de
bomenwerkgroep.
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3.3. Communicatie
3.3a. C ommunicatie over het Project
Verdubbeling Oosterpark
Bevindingen
Direct samenhangend met het falen van de Bewonersparticipatie is de communicatie van het stadsdeel Oost
met alles wat samenhangt met het Project Verdubbeling
Oosterpark.
Spoedig, toen er meer duidelijkheid kwam over welke
richting het project opging, was de kritiek dat de
communicatie niet draaide om het communiceren, maar
om promotie: om het project aan de buurt te verkopen. Om
te beginnen met de naam: Project Verdubbeling Oosterpark.
Centraal in deze communicatie van het stadsdeel stond
dat het park tweemaal groter zou worden, namelijk
‘verdubbeld, met ‘de tuinen en terreinen van de hotels
en instellingen aan de noordkant van het park. Er zou
meer groen komen, en dus meer bomen.
Het tegendeel bleek waar. Het aantal bomen is door dit
project gehalveerd, de hoeveelheid groen, planten en
struiken, is afgenomen en de kwaliteit (biodiversiteit)
van het groen is ook drastisch verminderd.
Het aantal hotels aan de noordkant is uitgebreid. Zowel
bij de hotels als bij andere instellingen zijn ingangen of
terrassen meer binnen het park komen te liggen. Dat
geldt ook voor de ingangen van leveranciers, die deels
met hun vrachtwagens door een deel van het park rijden
om de hotels en horeca te bevoorraden.
Voor de opstart van het project waren er twee hotels
gevestigd in het Oosterpark; Hotel Tropen en Hotel Arena.
Na de opstart werd Hotel Arena in omvang ca 50% groter
(plus 22 kamers), vestigde zich Generator Hotel in het
Park in het Voormalig Laboratorium Gezondheidsleer van
de Uva met plaats voor ruim 566 toeristen, opende De
Tropen, café en restaurant zich in het park en zal in het
Voormalig Ontleedkundig Laboratorium in 2020 gestart
worden met de bouw van Pillows Hotel, met ruim 100
kamers.
De hotels hebben, naast door de gemeente vergunde
feesten en festivals in het park zoals Keti Koti, Roots en
eerder Appelsap, tal van private activiteiten ontwikkeld;
veel besloten (achter hekken) feesten en partijen en

zelfs festivals; zoals “Terrassenfestival” “Tropisch Oost”,
“Kingsday” etc.
Zowel bij de hotels als bij andere instellingen zijn
ingangen of terrassen meer binnen het park komen te
liggen. Dat geldt ook voor de ingangen van leveranciers,
die deels met hun vrachtwagens door een deel van het
park rijden om de hotels en horeca te bevoorraden.
Ook op dit moment wordt in de communicatie van het
stadsdeel nog steeds gesproken over ‘verdubbeling’
Oosterpark met meer groen. De werkelijkheid wordt
ontkend en verzwegen.

3.3b. Communicatie met burgers
Bevindingen
1. Geen inhoudelijke reactie op raadsadressen
en schriftelijke verzoeken
De Stichting Herstel Oosterpark heeft de afgelopen
jaren een aantal rapporten uitgebracht, te weten:
‘Wateroverlast als gevolg van het Project Verdubbeling Oosterpark’, ‘Aanbesteding Project Verdubbeling
Oosterpark’ en ‘Het Verdronken Park’. De Stichting heeft
menigmaal ingesproken bij raadscommissies en raads
vergaderingen en zij heeft schriftelijk meerdere keren
vragen aan de gemeente Amsterdam gesteld.
Noch het stadsdeel Oost, noch de gemeenteraad van
Amsterdam heeft, behalve het sturen van ontvangst
bevestigingen van de vragen, ooit inhoudelijk gereageerd
op de vragen van de Stichting in genoemde rapporten.

2. Communicatie en de ‘Bekendmakingen’
Als onderdeel van de gebrekkige communicatie moet
zeker genoemd worden de ‘bekendmakingen’ van het
stadsdeel Oost, met name als het gaat om de aankondiging van evenementen. Volgens de wet is het stadsdeel
verplicht om een besluit over een evenement te nemen
uiterlijk 6 weken voor het evenement zelf. Betrokkenen
moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen om bezwaar aan
te tekenen tegen een besluit van een bestuursorgaan. Het
stadsdeel publiceert deze besluiten regelmatig pas een
paar dagen voor het evenement. Zelfs komt het voor dat
een besluit voor een evenement na het evenement wordt
gepubliceerd. Betrokkenen zijn door een misleidende en
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nalatige communicatie van het stadsdeel niet in staat van
hun wettelijke rechten gebruik te maken. Bij evenementenvergunningen is dit eerder regel dan uitzondering.

3.4. Betrokkenheid Deelraad/
Bestuurscommissie
Bevindingen

3.3c. Communicatie met de rechter
Begin september 2014 vraagt de Actiegroep Omsingeling
Oosterpark een voorlopige voorziening aan bij de
Amsterdamse rechtbank om de bomenkap tegen te
houden, met name omdat het stadsdeel de Flora en
Faunawet overtreedt. De rechter informeert bij het
stadsdeel die verklaart dat inmiddels alle bomen gekapt
zijn. Om die reden wordt de voorlopige voorziening
afgewezen. De verklaring van het stadsdeel is ronduit
leugenachtig en feitelijk onjuist: de bomenkap was
nauwelijks begonnen, slechts enkele bomen waren al
gekapt, de overgrote meerderheid van de bomen stond
er nog.

3.3c. Communicatie met de rechter

Conclusies
Het stadsdeel Oost, maar ook de gemeente
Amsterdam, communiceert uitgesproken slecht,
of zelfs niet, naar aanleiding van vragen en
verzoeken van burgers. Het stadsdeel Oost
houdt zich niet aan de wettelijke termijnen bij
het publiceren van besluiten als het gaat om
evenementenvergunningen. Het stadsdeel geeft
onjuiste informatie aan de bestuursrechter.

Aanbevelingen
• Het stadsdeel Oost en de gemeente
Amsterdam moeten duidelijk, open en
transparant communiceren naar hun burgers.
• Het stadsdeel Oost is verplicht zich aan de
wettelijke publicatietermijnen te houden
bij het verlenen van vergunningen voor
evenementen. De centrale gemeente
moet het stadsdeel hierop controleren.

De Visie, het Voorlopige Ontwerp en het Definitief
Ontwerp van Project Verdubbeling Oosterpark zijn
besproken door de Deelraad van het stadsdeel Oost,
die lopende het project gewijzigd werd in de Bestuurscommissie Oost. Het Evaluatierapport Projectaanpak
Oosterpark, dat loopt tot 2016, is alleen met kennisneming aangenomen door de Bestuurscommissie.
Met name de plannen van fasen 3 en 4 van het Project
zijn herhaaldelijk aangepast aan het oorspronkelijke
Definitieve Ontwerp dat door de Deelraad/Bestuurscommissie is aangenomen, waarbij steeds eenzijdig werd
gekeken naar de wensen van de hotels, en waarmee de
verstening van het park verder kon gaan. De Bestuurscommissie Oost heeft nooit kritisch gekeken hoe de
eigen plannen zijn veranderd door het Dagelijks Bestuur,
zonder toestemming van de Bestuurscommissie. Een
evaluatie van het Project heeft de Bestuurscommissie
nooit gehouden: zoals gezegd stopt het onvolledige
evaluatierapport na 2015.
De Bestuurscommissie bleef ook op de handen zitten
nadat, vanaf 2016, bleek dat het door de vernatting van
het park en het sterven van veel bomen, er veel mis
was gegaan met het project. De eigen evaluatie van het
stadsdeel heeft geen aandacht voor wat de oorspronkelijke eisen van het Voorlopig Ontwerp en Definitief
Ontwerp waren en hoe dit is aangepast en eenzijdig
veranderd. De Deelraad Oost, en later de Bestuurscommissie Oost, hebben niet gemonitord of hun besluiten
wel werden uitgevoerd en nagevolgd door het Dagelijks
Bestuur van het stadsdeel. De leden van de commissie
hebben niet kritisch gekeken naar de forse kostenoverschrijding van het Project Verdubbeling Oosterpark.
Het Dagelijks Bestuur van Oost heeft niet de leden van de
Deelraad en Bestuurscommissie actief geïnformeerd over
het niet uitvoeren van de besluiten en adviezen van de
Deelraad/Bestuurscommissie.
Na het afschaffen van de deelgemeenten ligt de
bestuursverantwoordelijkheid bij het college van B&W en
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de controlerende verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad. Beiden hebben dit, op het dossier Oosterpark,
verzuimd op te pakken.
3

3.4. Betrokkenheid Deelraad/Bestuurscommissie

Conclusies
Het Dagelijks Bestuur informeert de
Deelraad/Bestuurscommissie niet of
onvoldoende. De Deelraad/Bestuurscommissie monitort niet wat er gebeurd met hun
besluiten/adviezen.

Aanbevelingen
• De Bestuurscommissie Oost en de gemeenteraad van Amsterdam moeten structureel
een systeem ontwikkelen om te monitoren
wat er met de eigen besluiten/adviezen
gebeurt.

3.5. Aanbesteding
Bevindingen
De vernatting van het park, waardoor wortels van bomen
wegrotten en bomen stierven (en sterven) is een direct
gevolg van verkeerde besluiten bij de aanbesteding van
het project.
Aanvankelijk werd in de aanbestedingseisen gesteld dat
het bedrijf dat het project zou mogen uitvoeren, moest
beschikken over aantoonbare kennis en ervaring van
het omgaan met groen en natuurparken. Tot tweemaal
toe heeft de verantwoordelijk wethouder Thijs Reuten,
lopende het aanbestedingstraject, de voorwaarden
voor het project veranderd. De eis ‘ervaring met groen,
duurzaamheid en natuurparken’ heeft hij laten vallen.
Daardoor konden bedrijven die deze kennis niet hadden,
veel voordeliger inschrijven. En daardoor konden
kwalitatief goede bedrijven met veel ervaring in natuurparken de aanbesteding niet winnen.
De beslissing om te kiezen voor de laagste prijs en niet
de kwalificaties van deze aannemer daarin mee te wegen
bleek desastreus uit te pakken voor het Oosterpark.
Achteraf bleek het bedrijf dat het werk uitvoerde te
werken met “zorgvuldig gezeefde en gefilterde grond”.
Goed onder een asfaltlaag van een snelweg, maar niet bij
een stadspark. Gevolg was dat die grond ging inklinken
door de combinatie van regen, het rijden met zwaar
materieel tijdens de werkzaamheden en de grote festivals
direct na de werkzaamheden. Overtollig regenwater kon
niet weg, met als gevolg dat de wortels van de bomen
afstierven. Natuurlijke grond zit vol micro-organismen,
schimmels en zaden. De “gezeefde en gefilterde” grond
bleek vol puin te zitten en was biologisch dood. Dat
waren de gevolgen van de foute aanbesteding.
Ook het evaluatierapport van het stadsdeel concludeert
achteraf dat de aanbesteding fout is gegaan: “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.”
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Ook wordt geconcludeerd “dat de inkoop een aanfluiting
is en de uitvoering van het bestek niet goed verloopt’.
Op zich is de projectmatige en groene kennis om een
project als Verdubbeling Oosterpark tot een succes te
maken binnen de gemeente aanwezig. Alleen werd hier
onvoldoende gebruik van gemaakt. Enerzijds dacht het

projectbestuur te vaak alles beter te weten dan de eigen
adviseurs, anderzijds lieten zij zich kritiekloos overrulen
door een wethouder die, zonder kennis van zaken,
uit politieke en financiële overwegingen, in het
aanbestedingstraject ingreep.

3.5. Aanbesteding

Conclusies

Aanbevelingen

Uit financiële overwegingen is door de
verantwoordelijk bestuurder ingegrepen in
het aanbestedingstraject. Hierdoor kon een
uitvoerder aangenomen worden die geen kennis
van zaken had van het werken met stadsparken
en die geen kennis van zaken had voor het
schrijven van een goed bestek.

• Het stadsdeel moet gebruik maken van de
kennis en vaardigheden die aanwezig zijn
bij de gemeente met projectmatig werken.
• Het stadsdeel moet gebruik maken van de
kennis en vaardigheden die aanwezig zijn
als het gaat om de eisen van duurzaamheid.
• Tijdens een project moet voortdurend in de
gaten gehouden worden of de eigen doelstellingen van het project wel gehaald worden.
• Als de doelstellingen niet gehaald worden dan
moet de uitvoering van het project aangepast
worden en de bestuurscommissie en gemeenteraad geïnformeerd worden.
• Per definitie moet van elk project een
gedegen, onafhankelijke evaluatie gemaakt
worden.

Het Projectbureau Verdubbeling Oosterpark heeft
gefaald door niet tijdig aan de bel te trekken
toen duidelijk werd dat er zaken mis gingen.
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3.6. D
 efinitief Ontwerp
Verdubbeling Oosterpark

3.6. Definitief Ontwerp Verdubbeling Oosterpark

Bevindingen

Conclusies

De deelraad van stadsdeel Oost heeft het Definitief
Ontwerp voor Project Verdubbeling Oosterpark
vastgesteld. Dit ontwerp is niet volledig door het
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost uitgevoerd.
Dat geldt bij:
• Aanplant nieuwe bomen. Het DO: “Daarnaast worden
nieuwe bomen bij geplant. Deze nieuwe bomen
zijn in twee assortimenten verdeeld: een standaard
assortiment en een assortiment van exoten. Het
standaard assortiment bestaat uit een grote diversiteit
aan bomensoorten die op soortgelijke locaties
voorkomen en hier goed gedijen. De exoten zijn
bomen die men van nature niet zo snel op deze locatie
zou tegenkomen. Deze bomen zijn een bijzondere
toevoeging aan het park.”
• Evenementen: De Nota van Beantwoording bij het
DO stelt: “In het Oosterpark vindt jaarlijks een
aantal bekende evenementen plaats. In het DO
wordt het terrein rondom de muziekkoepel ingericht
als evenemententerrein.” In de praktijk vinden de
evenementen overal in het park plaats, met name ook
op de grote en kwetsbare weiden. Maar juist niet of
slechts zelden op het versteende terrein rondom de
muziekkoepel.
• Drainage: een van de absolute belangrijkste doelen van
het Project was het tegengaan van de wateroverlast
en het verbeteren van de drainage. Tijdens het project
zijn hier op allerlei onderdelen grote fouten gemaakt.
Daarbij gaat het zowel om de niet functionerende
drainage zelf, als om het fout aanleggen van de goten
langs de paden, de afwatering naar de vijver en de
bemalingscapaciteit van het park. De gevolgen waren
desastreus en leidde tot een extreme vernatting van
het park en het afsterven van bomen en planten.

De uitvoering van het Project Verdubbeling
Oosterpark heeft gefaald in het halen van de
doelstellingen van het Definitief Ontwerp.

Aanbevelingen
Er moeten maatregelen genomen worden om
de grootste gebreken van het niet halen van de
doelstellingen van het Definitief Ontwerp alsnog
te realiseren. Dit houdt onder meer in:
• Geen grote evenementen op de kwetsbare
ligweiden;
• Alsnog aanplant van de toegezegde bomen,
waarbij uitgegaan wordt van een groot aantal
diverse boomsoorten;
• Direct aanplanten van de vele bomen die
gestorven zijn sinds de uitvoering van het
project;
• Aanplant van een groot assortiment struiken
en lage begroeiing om de biodiversiteit van
het park te bevorderen;
• De drainage op orde brengen.
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3.7. Evenementen

Tegelijk was onderdeel van het Project Verdubbeling
Oosterpark het verbreden van de asfaltwegen, het
In het hele traject van Project Verdubbeling Oosterpark
versterken van de wegen voor zwaar materieel dat nodig
heeft het Dagelijks Bestuur strikt verboden dat de
is bij festivals en het aanleggen van speciale stroomvoorbetrokkenen zouden praten over het gebruik van het
zieningen. Allemaal zaken die het park gereed maakten
park, met name over de evenementen. Het DB schrijft
als festivalterrein. Toch werd het de raad en bewoners
in de Nota van Beantwoording: “Vanuit het programma
niet toegestaan om een verbinding te maken tussen het
Verdubbeling Oosterpark kunnen geen uitspraken worden Project Verdubbeling Oosterpark en het evenementengedaan over het aantal evenementen en de voorwaarden beleid.
waaronder deze plaats vinden. Het evenementenbeleid
wordt separaat vastgesteld.”
De onlogica van het beleid van het bestuur van Oost
Betrokkenen wezen erop dat dit onlogisch was: het
heeft zich bewezen in de herhaaldelijke grote verniegebruik van het park is afhankelijk van de geschiktheid
lingen en beschadigingen van het park bij evenementen.
van het park na de renovatie. Delen van een park die
Tevens blijkt het bestuur van Oost op overtredingen niet
kwetsbaar zijn voor bebouwing met zware objecten voor te handhaven als de festivalorganisaties zorgen voor
festivals en het gebruik door grote menigten mensen
grote geluidsoverlast zowel tijdens de festivals als in de
zouden hiervoor ook niet gebruikt moeten worden.
perioden van opbouw en afbouw van het festival.

3.7. Evenementen

Conclusies

Aanbevelingen

Erken dat het Oosterpark kwetsbaar is en niet
geschikt voor grote evenementen. In het park
is alleen plaats voor kleinere (buurtgerichte)
evenementen rond de muziekkoepel.

• Geen grote evenementen in het Oosterpark en
absoluut geen evenementen op de kwetsbare
weiden.
• Het college van B&W moet controleren of het
stadsdeel Oost wel handhavend optreedt bij
overtredingen bij evenementen.
• Alsnog aanplant van de toegezegde bomen,
waarbij uitgegaan wordt van een groot aantal
diverse boomsoorten;
• Direct aanplanten van de vele bomen die
gestorven zijn sinds de uitvoering van het
project;
• Aanplant van een groot assortiment struiken
en lage begroeiing om de biodiversiteit van het
park te bevorderen;
• De drainage op orde brengen.
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3.8. Financie"n

kwaliteit en er moesten maatregelen genomen worden
om de grootste excessen te onderdrukken.
Bovendien kwam daarbovenop nog het debacle van
de aanleg van de speelvoorzieningen. Hier was een
aparte aanbesteding van geweest, maar met name het
Pierenbadje bleek onveilig. Dit moest na de opening
geruime tijd worden gesloten, omdat er forse aanpassingen moesten worden aangebracht. Ook hierbij
kwamen, los van het ongemak, weer veel extra kosten
kijken.
Wel heeft het stadsdeel bezuinigd door te weigeren
onderzoek te doen naar de mogelijk vergiftige grond bij
de speelplek achter Mauritskade 57.

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost en de
gemeenteraad van Amsterdam doen uitgesproken
geheimzinnig over de totale kosten van het Project
Verdubbeling Oosterpark. Er zijn weinig tot geen formele
toelichtende cijfers. Bij de aanvang van het project meldde
de website van het stadsdeel dat het project was begroot
op een bedrag van 6 miljoen euro. Hiervan komt 4,5 miljoen
uit de parkeergelden en 1,3 miljoen uit de groengelden van
de centrale stad. Het officiële evaluatierapport van het
stadsdeel gaf geen inzicht in de financiële ontwikkelingen. Alleen meldde het rapport dat het project 150%
duurder uitpakte dan begroot.
Diverse keren heeft de Stichting Herstel Oosterpark
gevraagd naar de kosten van het project. Zowel tijdens
hoorzittingen van bezwaarprocedures, door in te spreken
bij het stadsdeel en bij de gemeenteraad, en bij het
aanbieden als raadsadres van de eigen onderzoeksrapporten. Tijdens een hoorzitting werd een A4tje getoond
met diverse zwartgelakte cijfers.
Natuurlijk is vertrouwelijkheid van financiële gegevens
te begrijpen tijdens een aanbestedingsprocedure: in het
kader van financiële onderhandelingen is het goed de
eigen kaarten voor de borst te houden.
Geheimhouding van die gegevens heeft echter geen nut
meer als een project eenmaal gegund is en al geruime
tijd in uitvoering. Het weigeren inzicht te geven in de
kosten van de diverse fasen van het Project Verdubbeling
Oosterpark, en met name het achter de hand houden
van de werkelijke uitgaven voor de uitvoering van het
project, leidt tot een volstrekt niet transparant zijn van
het bestuurlijk handelen rond het Project Verdubbeling
Oosterpark.

In het meest voordelige scenario heeft het Project
Verdubbeling Oosterpark vele miljoenen meer gekost dan
was begroot. Het stadsdeel en de gemeenteraad geven
echter geen openheid over de financiële verantwoording.

Bij het uitkomen van het officiële evaluatierapport waren
de kosten van het project dus al 150% van de begroting.
Dat evaluatierapport is eind 2015 al afgerond. Pas daarna
ontstonden de grote problemen in het Oosterpark met
extreme natheid. Daarna werden vele maatregelen
genomen die ook weer veel geld hebben gekost. De
drainage, waar het hele project om begonnen was, bleek
niet te voldoen. De grond was van extreem slechte
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Conclusies
De financiën van het Project Verdubbeling
Oosterpark zijn niet transparant en lijken
onvolledig.
De gemeenteraad is blijkbaar niet belangstellend naar de financiële details.

Aanbevelingen
• Geef een onafhankelijke accountant opdracht
voor het beoordelen van de financiën van het
Project Verdubbeling Oosterpark.
• De gemeenteraad moet meer werk maken
van haar financiële controlefunctie.

Zwartboek Project Verdubbeling Oosterpark

3.9. Bomen en biodiversiteit

(geteld zijn alle bomen met een boomomtrek van
15 cm, het formaat volgens de boomverordening van
de gemeente). Hierbij moet nog worden opgeteld het
aantal van 184 bomen die in het zogenaamde eigenarendeel staan: op het terrein van de bedrijven en
hotels aan de noordzijde van het park.

3.9a. Aantal bomen in het Oosterpark
In het gehele proces rond het Project Verdubbeling
Oosterpark wordt met verschillende cijfers gewerkt
om hoeveel bomen het in het park gaat.
In de stukken van het stadsdeel, zowel over het project
als over de kapvergunning, wordt gemeld dat er in het
Oosterpark 1850 bomen staan. Van die bomen zouden
er volgens de eerste kapaanvraag 404 gekapt worden.
Dit klopt niet. Volgens het ontwerpbestemmingsplan
van 27 februari 2013 staan er in het Oosterpark
ongeveer 1350 bomen. Dit aantal stemt overeen met een
nauwkeurige telling die is uitgevoerd in 2014 door de
Actiegroep Omsingeling Oosterpark: die kwam uit op
1344 bomen. Waarvan een notariële acte is opgemaakt.

3.9b. Het geheim van de verdwenen bomen
In september 2014 deed de Actiegroep Omsingeling
Oosterpark aangifte van een ten onrechte gekapte eik.
Aanvankelijk reageerde het stadsdeel niet op deze
aangifte, maar na het inschakelen van een advocaat en
dankzij bemiddeling van de gemeentelijke ombudsman
moest het stadsdeel erkennen dat er zonder vergunning
een oude eik gekapt was. In januari 2015 constateert
de afdeling Handhaving dat de kap van de eik illegaal
was volgens de gemeentelijke bomenverordening, en
gelast de herplant van de eik tegen een forse dwangsom.
Bovendien moest onderzocht worden of er nog meer
bomen illegaal gekapt waren.

Het aantal te kappen bomen van 404 werd aanvankelijk
bijgesteld tot 396. Vervolgens werden een aantal bomen
van de kaplijst afgehaald als gevolg van de bezwaren
van de omwonenden. De definitieve kap ging daarom
over 302 bomen.

In januari 2015 wordt een schouw gehouden. Op basis
hiervan blijkt dat er nog 15 bomen worden ‘vermist’.
Het stadsdeel wordt gedwongen hier een verklaring voor
Die 302 bomen ging alleen over het aantal dat in fase 1
en 2 van het Project Verdubbeling Oosterpark zou worden te vinden. Enerzijds denkt het stadsdeel dat die bomen
misschien gesneuveld zijn door storm, maar echte
gekapt. In fase 3 en 4 zouden ongeveer 150 bomen
gegevens heeft men hierover niet. Tegelijk komt bij dit
gekapt worden. Het precieze aantal daarvan was op
nauwkeurige onderzoek het stadsdeel er achter dat er
voorhand nog niet bekend: dat hing af van de precieze
plotseling zeven extra bomen staan die niet op
uitvoering van delen van fase 3 en 4.
de kapkaarten voorkomen. Het stadsdeel heeft hier
Uitgaande van de aantallen 302 en 150 wordt daarom
geen verklaring voor.
vaak gesproken over de kap van 450 bomen.
In de praktijk zijn er nog veel meer bomen verdwenen.
Na de renovatie was het park een tijdlang extreem nat,
waardoor boomwortels wegrotten. In een onderzoek van
Prohold bleek dat in ieder geval 88 bomen niet te redden
waren.

Uiteindelijk zal een eik worden herplant. Maar ook
hier onttrekt het stadsdeel zich aan de plicht om een
‘vergelijkbare’ boom te herplanten: er wordt een veel
kleinere eik herplant.

3.9c. De biodiversiteit van het Oosterpark
Veel bomen zijn na 2015 omgewaaid bij stormen: vooral
omdat ze geen houvast meer hadden door de slechte
bodem. Er is door het stadsdeel nooit precies bijgehouden
hoeveel bomen er hierdoor verdwenen zijn (zie onder 9b).
Bij een telling door de Stichting Herstel Oosterpark op
20 juni 2017 bleken er nog slechts 813 bomen te staan

De meeste aandacht bij het Project Verdubbeling
Oosterpark is gegaan naar de massale bomenkap in het
park, waardoor het bomenbestand gehalveerd is. Dit is
vooral veroorzaakt doordat het stadsdeel voor bomen
een aparte kapvergunning moet aanvragen. Maar voor de
biodiversiteit van een park zijn ook de lage begroeiing,
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struiken en bodemplanten belangrijk. Die bieden schuilplaatsen en nestgelegenheid voor insecten, vogels en
kleine zoogdieren.
Bij een bioscan voorafgaand aan het project uit 2012
bleek het Oosterpark een stadspark met vele beschermde
plantensoorten, met diverse soorten vleermuizen,
met diverse grondgebonden zoogdieren: konijnen,
spitsmuizen en mollen, en met vele vogelsoorten. Bij
een bioscan uit 2019 bleken veel diersoorten verdwenen.
Konijnen zijn al tijden lang niet meer gezien in het
park. Vleermuizen lijken niet meer in het park te huizen

(waarschijnlijk wel in de gevels van huizen…), kleinere
vogelsoorten komen nauwelijks nog voor. De bioscan
uit 2019 heeft niet naar de plantensoorten gekeken,
maar veel bijzondere soorten zijn verdwenen. Wat
niet vreemd is, omdat in het noordelijke deel alle lage
begroeiing is verdwenen. De zeer oude en bijzondere
rozentuin is vernietigd. Daarvoor in de plaats zijn
vooral rododendrons gekomen en andere hoveniersplanten/intratuin-planten. Door het Project Verdubbeling
Oosterpark is de zo eens gevarieerde en levenskrachtige
biodiversiteit vernietigd.

3.9c. De biodiversiteit van het Oosterpark

Conclusies

Aanbevelingen

Het stadsdeel heeft geen idee van het aantal
bomen in het Oosterpark. Het ontbreekt aan
overzichten van bomen die gesneuveld zijn
door de natte bodem en door storm. Het
bomenbeheersysteem van het stadsdeel is
niet up to date. De plattegrond die diende
als basis voor de kapvergunning klopte niet:
enerzijds ontbraken er bomen, anderzijds
stonden er op sommige plekken juist meer
bomen.

• Maak een nauwkeurig overzicht van de

Het verwijderen van de lage begroeiing, planten
en struiken en de bodemwerkzaamheden
hebben de biodiversiteit van het park laten
instorten.
Met name de speciaal ‘gereinigde en
gezeefde’ grond heeft gezorgd voor een dode
grondstructuur, waardoor nieuwe planten niet
aanslaan en bomen blijven sterven.
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bestaande bomen in het park. En maak op
basis van de vroegere gegevens een overzicht
van alle verdwenen bomen.
• Zorg als stadsdeel voor een nauwkeurig
bomenbeheersysteem, waarin wordt
bijgehouden welke bomen er sneuvelen door
storm of sterfte.
• Onderzoek hoe zo snel mogelijk de dode grond
in het noordelijk deel van het park vervangen
kan worden en de basis kan worden voor het
gezond maken van het park.
• Zorg voor een gevarieerde mix van struiken en
lage begroeiing. En geen verdere rododendrisering maar een variatie van planten die zich
goed kunnen ontwikkelen in ons klimaat en
die schuilplaatsen en nestgelegenheid kunnen
bieden voor kleine vogels en insecten.

Zwartboek Project Verdubbeling Oosterpark

Daarnaast blijkt uit onderzoeksrapporten uit 2010
en 2012, die de grond van het park hebben getest
voorafgaand aan het Project Verdubbeling Oosterpark,
dat de grond en het grondwater vervuild was met
diverse giftige stoffen. Alleen al door de hoeveelheid
lood in de grond had dit afgegraven moeten worden
en vervoerd naar de vuilverbranding. Juist door de
werkzaamheden bij de ‘renovatie’, waarbij de grond
werd afgegraven, gereinigd en gefilterd en teruggestort
is er het risico dat de zwaar verontreinigde ondergrond
nu ook in de leeflaag (oppervlakte) is gekomen. Het
‘filteren en reinigen’ van de grond is in dit soort gevallen
onvoldoende. Daarnaast bleek uit bodemonderzoeksrapporten uit 2015 en 2017 (op een zeer beperkte locatie)
in het Oosterpark dat er inderdaad giftige stoffen in de
leeflaag zijn gekomen.
Na de renovatie werd door de gemeente gedurende een
aantal maanden grote hoeveelheden puin uit de borders en
grasvelden op hopen verzameld en afgevoerd. Dit ondanks
dat de grond “gezeefd en gereinigd” zou zijn. Hier uit
concluderen wij dat er ofwel sterk onvoldoende “gezeefd
en gereinigd” is ofwel, en meer waarschijnlijk, dat niet
toepasbare grond wel degelijk is toegepast in het Oosterpark.
Alles onder toezicht en controle van de gemeente.

3.10. Vervuilde en giftige grond
Diverse keren zijn er meldingen geweest van
verontreinigde en giftige grond.
Tijdens de renovatie van het park waren er hekken
om het gedeelte waar gewerkt werd, met borden: niet
betreden: verontreinigde grond. Het bleek dat het hier
ging om viertal soorten asbest die aangetroffen waren.
Tijdens het paasweekend gingen veel bezoekers van het
park achter de hekken kijken hoe de werkzaamheden
vorderden. Op een verzoek om handhaving, omdat
mensen zich blootstelden aan een met asbest verontreinigd gebied, werd geen gehoor gegeven.
Ernstiger was het met het gif bij de achterkant van
Nassaukade 57. Hier werden door een rapport van de
Milieudienst diverse giftige stoffen aangetroffen. Bij
de aanleg van de peuterspeelplaats is vermoedelijk
de verontreinigde grond met een doek afgedekt, en
daarbovenop zuiver speelzand gestort. Visueel lijkt
het erop dat door die afdekkende doek houten palen
geslagen zijn voor de speeltoestellen van de speelplaats,
waar de verontreinigde grond langs kan sijpelen.

3.10. Vervuilde en giftige grond

Conclusies

Aanbevelingen

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Oost
hebben onvoldoende onderzoek naar gif in de
grond gedaan. Ook heeft ze meldingen van de
Stichting Herstel Oosterpark over mogelijk gif
naast zich neer gelegd.
Aangezien de grond in een groot deel van het
park de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ heeft
zou vervanging door schone grond voor de
hand gelegen hebben, maar de gemeente heeft
gekozen voor hergebruik van de vervuilde grond.
Hiermee is de aanwezige vervuiling uitgesmeerd
over grotere delen van het park en is door de
grondbehandeling mogelijk gereactiveerd.

• De gemeente Amsterdam moet op zo kort
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mogelijke termijn een onafhankelijk bureau
onderzoek laten doen naar gif in de bodem
van het hele Oosterpark, en zeker ook bij de
kinderspeelplaatsen. Met een nadruk op de
speelplaats achter Nassaukade 57.
• De gemeente Amsterdam moet nogmaals
apart aandacht besteden aan de kwaliteit
van de grond in het hele Oosterpark en
de mogelijke consequenties hiervan.

3. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen
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De voormalige, historische Rozentuin.
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4
Chronologisch
Zwartboek

Het op een rij zetten van
alle feiten en gebeurtenissen
rond het Project Verdubbeling
Oosterpark heeft geleid tot
een aantal bevindingen,
conclusies en aanbevelingen
rond dit project.
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Voor 2008
Vanaf het begin van de 21e eeuw groeit de aantrekkingskracht van Amsterdam voor toeristen. Dit is ook een
gevolg van bewust beleid van de gemeente: Amsterdam
moet aantrekkelijker gemaakt worden. Op twee gebieden
is dit duidelijk te merken: Amsterdam voert een actief
beleid om steeds meer evenementen naar de stad te
krijgen. Evenementenorganisaties worden maximaal
gefaciliteerd. Amsterdam wil “festivalstad van Nederland”
worden.
Daarnaast vindt het gemeentebestuur dat er voldaan
moet worden aan de toenemende vraag voor overnachtingen van toeristen. In diverse bestemmingsplannen
wordt rekening gehouden met het toestaan van meer
hotels dan eerder vastgesteld in de stad. In de eerste
jaren van de 21ste eeuw ontstaan er particuliere ontwikkelingsinitiatieven in de noordrand van het Oosterpark. In
eerste instantie bij Hotel Arena en het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT). Deze partijen treden in overleg
met het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer over hun
plannen. Nadat de plannen van het KIT vastlopen in de
stadsdeelraad (2006), bundelen de partijen eind 2007 de
krachten en vormen de coalitie Verdubbeling Oosterpark.
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer treedt op als de trekker.

2008

samenwerkende partijen. De betrokken partijen zijn:
het KIT, Hotel Arena, het Amstellyceum, de UvA en de
corporaties Eigen Haard, De Key en Ymere.
In februari wordt de Participatiegroep Oosterpark
opgericht. De groep komt voort uit de buurtbeheergroepen Oosterparkbuurt en Dapperbuurt. Het doel is
tweeledig: enerzijds aandacht voor de ontwikkelingen op
het gebied van de openbare orde en het beheer van het
park, anderzijds meedenken in het Project Verdubbeling
Oosterpark.

De ruimtelijke visie Verdubbeling Oosterpark
In juni presenteert het stadsdeel, in samenwerking met
DS landschapsarchitecten en in nauw overleg met de
eerder genoemde coalitiepartners, de “Visie Verdubbeling
Oosterpark”.
“De visie bestudeert de mogelijkheden om ruimte te
geven aan de uitbreidingsplannen van de vastgoedeigenaren en de mogelijkheden om te anticiperen op
mogelijk andere initiatieven in de noordrand van het
park. Gezocht is naar oplossingen die een meerwaarde
betekenen voor het Oosterpark. In plaats van de
aanvankelijke omvangrijke nieuwbouwinitiatieven is
het hoofdaccent van de studie nu het onderzoek naar
herbestemmen en herontwikkeling van bestaande
bebouwing.” De marktpartijen concluderen gezamenlijk
dat de kracht van de locatie juist de ligging in het park
is. Parkgerichte herontwikkeling van de gebouwen kan
de motor achter de verdubbeling van het Oosterpark
worden.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Oost-Watergraafsmeer geeft in april 2008 een bestuursopdracht
om een integraal programma op te stellen voor het
Oosterpark, waarmee alle initiatieven voor het Oosterpark
Conclusie uit de ruimtelijke visie
in samenhang kunnen worden ontwikkeld. De exacte
opdrachtomschrijving aan de stedebouwkundig architect “Amsterdamse stadsparken zijn een succesformule, de
laatste decennia is het gebruik enorm toegenomen. Waar
wordt niet openbaar gemaakt.
stadsparken vroeger voornamelijk gebruikt werden voor
wandelen, fietsen en voor stadskinderen dienst deden
als eerste kennismaking met de natuur, is het gebruik
In januari verschijnt het “Bidbook” om diverse profestegenwoordig ook veel gevarieerder geworden. Er wordt
sionals en organisaties te interesseren voor de doelstelin het park gerecreëerd, gesport, gespeeld, het is een
lingen van de coalitie. Met dit geïllustreerde boekje gaat belangrijke ontmoetingsplek en bij mooi weer is het
de projectorganisatie Verdubbeling Oosterpark formeel
zelfs de plek waar de moderne kenniswerker met laptop
van start en wordt de visie Verdubbeling Oosterpark
zijn geld verdient.(…) Al met al genoeg redenen om te
gepresenteerd als een gezamenlijk initiatief van de
investeren in ons ‘groene kapitaal’. Het zuidelijke deel

2009
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van het Oosterpark is altijd al een prachtig park geweest, Het projectbesluit kent een risicoparagraaf en licht toe
de noordrand moet dat nog worden. Het Oosterpark van welke onderzoeken al gedaan zijn of nog zullen worden.
de 21ste eeuw vraagt erom verdubbeld te worden.”

Projectbesluit Verdubbeling Oosterpark
De visie leidt tot het projectbesluit Verdubbeling
Oosterpark. In de aanloop naar het Projectbesluit
organiseert het stadsdeel inspraak. De rode draad in de
reacties van bewoners is dat men op zich positief staat
t.o.v. de ‘verdubbeling’ van het park. Men dringt tegelijkertijd aan op een evenwichtige invulling: “de sociale
functie voor buurtbewoners is van groot belang en er
moet rekening gehouden worden met omwonenden”.
Zorgen zijn er over de gevolgen van de toename van
publiekstrekkende functies (terras, parkeergarage) en de
rust in het park. Goed toezicht en bewonersparticipatie
vinden bewoners belangrijk.
In het Projectbesluit staan de voorwaarden voor het
realiseren van het Programma Verdubbeling Oosterpark.
De doelstelling word als volgt geformuleerd:
• Organiseren van het spanningsveld tussen park en
bebouwing: de functies die het park een toegevoegde
waarde geven, hebben voor hun vitaliteit en
voortbestaan uitbreidingmogelijk-heden nodig.
• Streven naar een symbiose van de belangen van
de partijen (publiek en privaat), waarbij én park
én aanliggende functies op een hoger kwaliteits
niveau gebracht worden. Hiermee kan het Oosterpark
uitgroeien tot één van de nieuwe centrale stadsparken
en ruimte bieden aan groen, cultuur en ontmoeting in
een hogere concentratie en kwaliteit dan nu.

2010
Aanbesteding ontwerp
Er volgt een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure om te komen tot een ontwerpend architect
voor het project Verdubbeling Oosterpark. Het projectbesluit en de daarin opgenomen ruimtelijke visie (2009)
is daarbij het uitgangspunt: “de architect moet met de
visie uit de voeten kunnen”. Daarnaast zijn communicatie
met bewoners en participatie belangrijke criteria waarop
de deelnemers aan de procedure beoordeeld worden.
Het in Den haag gevestigde stedebouwkundig bureau
Buro Sant en co wint deze aanbesteding in januari. De
werkzaamheden om te komen tot een voorlopig ontwerp
(VO) starten.

Cultuurhistorische verkenning
In maart verschijnt de Cultuurhistorische verkenning
Oosterpark van prof. ir. Paul Meurs, die als supervisor is
aangesteld: Een studie naar de geschiedenis van het park
en de opeenvolgende inrichtingsontwerpen en naar de
gebouwen aan het park. Het is een inspiratiebron voor
het renovatie-ontwerp.

Gesprekken met gebruikers en klankbordgroep
In de periode januari-juni 2010 is met een groot aantal
mensen gesproken over het Oosterpark om draagvlak te
creëren en informatie te verzamelen voor het ontwerp.
De hoofdlijn van de reacties is dat men de sfeer van
Het projectbesluit neemt de belangrijkste uitgangspunten het park waardeert (combinatie van schoonheid, rust
uit de ruimtelijke visie over en vat die samen: “Groen
en activiteit). Verbeterpunt is het voorzieningenniveau.
voor de buurten, groene long voor Amsterdam, meer
Het “Oosterparkgevoel” dat resulteert uit een workshop
parksfeer in het bebouwde deel van het park, hekken
wordt meegegeven aan de landschapsarchitect.
weg en verharding verminderen, belangrijke maatschappelijke functies accommoderen, gebouwen met ingangen In mei van dat jaar start de klankbordgroep verdubbeling
naar het park, versterken parkkwaliteit door hergebruik
Oosterpark. Het is een adviesgroep van bewoners voor de
monumentale gebouwen, ondergronds parkeren,
landschapsarchitect die met deze groep van gedachten
uitwerking van visie aan de hand van de thema’s cultuur, wisselt over wensen en algemene uitgangspunten. Ook
sport, ontspanning, spelen en educatie en opknappen
wil hij graag brainstormen over ideeën en feedback
van het groene parkdeel.”
krijgen op ontwerpschetsen. De groep komt in de periode
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mei 2010 tot juni 2012 eens per twee maanden bij elkaar
en praat mee over het ontwerptraject vanaf het begin tot
aan de vaststelling van het definitief ontwerp (DO).

Grontmij onderzoek

In 2011, parallel aan de voorbereidingen om tot een VO te
komen, verstrekt het stadsdeel de opdracht aan Grontmij
om “in samenhang met de herinrichtingsplannen een
Later zullen de deelnemers van de klankbordgroep en de adequate oplossing te vinden voor de verzakkingen
bomenwerkgroep meermaals verklaren zich gebruikt en
en de waterhuishoudkundige situatie in het park”. De
niet gehoord te voelen. Hierover meer in het stuk over
werkgroep Water begeleidt de aanbesteding en opdracht‘participatie’.
verstrekking. Het onderzoek brengt de water- en verzakkingsproblematiek in kaart en geeft het stadsdeel inzicht
16 februari 2010
in de maatregelen die nodig zijn om ook op waterhuisOnderzoeksrapport dienst Milieu en Bouwtoezicht van
houdkundig vlak een gezond park te realiseren. Gevraagd
de gemeente Amsterdam. Op de locatie Mauritskade 57
wordt om drie varianten voor te leggen, daarvan een
wordt een sterke verontreiniging met PAK’s geconstateerd kostenanalyse uit te werken en een doorkijk te geven naar
en op Mauritskade 56 een sterke verontreiniging met
de gevolgen voor het beheer van het park. Grontmij voert
lood. Er is een matige verontreiniging met zink en koper het onderzoek samen met Alterra uit, omdat Alterra veel
en een lichte verontreiniging met kwik en minerale olie.
onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van bodemdaHet grondwater is verontreinigd met tolueen, arseen,
lingsvraagstukken in veengebieden doet. De rapportages
zink, chroom, benzeen, molybdeen en monochloorvan Grontmij en Alterra worden besproken in de werkgroep
benzeen. Geadviseerd wordt om nader bodemonderzoek Water. Het eindrapport is in augustus 2011 gereed.
te doen. (zie: 22 november 2012).
Grontmij noemt de z.g. combivariant de “meest
praktische variant”. Deze variant bestaat uit:
1. onderwaterdrainage grasvelden (basis).
2. profielverbetering grasvelden inclusief ophoging
Deelraadsbrief mei 2011
mailveldniveau conform alternatief (0.10m) (basis).
In mei melden de verantwoordelijk portefeuillehouders
3. molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel
aan de deelraad dat het Voorlopig Ontwerp (VO) vertraagt
(noordzijde) en drain in hoofdpad.
is, doordat een aantal onderwerpen nog niet is afgerond. 4. molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel
Dat geldt voor diverse gesprekken over de ontwikke(zuidzijde) en een drain na eerst onderzoek te doen
lingen rondom panden in het park, waar eigendoms-,
naar de gevolgen op de omgeving.
grondposities en toekomstplannen volop in beweging
zijn. Een tweede reden is de verzakking van het park.
Daarnaast doet Grontmij nog een reeks extra
Daarover schrijven de portefeuillehouders: “We zijn
aanbevelingen. De eerste daarvan is: Monitoring
tot de conclusie zijn gekomen dat we onze ogen niet
grondwaterstanden en grondonderzoek: “Grontmij
meer willen sluiten voor de verzakking van het park.
adviseert peilbuizen te plaatsen bij gevoelige objecten
Deze problematiek kan niet alleen voor de noordkant
rond en in het park en deze regelmatig te bemeten.
worden aangepakt. Om het Oosterpark voor de toekomst Deze aanbeveling is overgenomen. Een ander advies
te behouden is een integrale oplossing nodig voor de
betreft de bomen. Advies is om in principe binnen
verzakking in de noord- én zuidkant van het park.
de kroonprojectie van de boom geen grondwerken te
Daarom hebben we aan een ingenieursbureau opdracht
verrichten. Grontmij adviseert ook, gebaseerd op de
gegeven de beste aanpak voor de grondwaterprobleinventarisatie van het bomenbestand, om bij vervanging
matiek en het drainagesysteem in kaart te brengen en
van bomen de ontwateringssituatie te verbeteren en
daarvoor een kostenraming te maken. De uitkomsten van voor die locaties per plantvak een ophogingsvoorstel
dat onderzoek worden opgenomen in het VO.”
te maken.”

2011

30

4. Chronologisch zwartboek

Beheervisie Oosterpark, Sant en Co
Ook in augustus 2011, verschijnt de Beheervisie
Oosterpark. De beheervisie is opgesteld door Buro
Sant en Co in samenwerking met Stadsdeel Oost en
medewerkers van Waternet. De beheervisie geeft op
hoofdlijnen het beoogde eindbeeld van het VO weer
en geeft aan welke beheermaatregelen nodig zijn om
dit beeld te onderhouden. Doelen voor het beheer
zijn: “eenzelfde beheer in Noord en Zuidkant, sierlijke
natuurbeeld gebaseerd op de landschappelijke stijl
en het faciliteren van de recreatieve activiteiten.”
Voorgesteld wordt het beheer op onderhoudsniveau
te doen plaatsvinden omdat het Oosterpark een
representatief park is met een hoge gebruiksintensiteit. De opstellers 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 25%
van het bomenbestand in de Noordrand gedund.”

Ook gaat het VO in op het onderwerp ‘evenementen’
en kondigt het stadsdeel aan evenementenbeleid te
gaan opstellen, wat verder via de deelraadscommissie
Algemene en Sociale zaken van het stadsdeel loopt. De
voorgestelde aanpak van de verzakking van het park en
van de waterkwaliteit wordt toegelicht. Voor de aanpak
van de 1e en 2e fase van het project verdubbeling
Oosterpark is het benodigde budget beschikbaar.
De deelraad besluit tot de voorgestelde gefaseerde
aanpak. Fase 1 en 2 van de verdubbeling van het
Oosterpark zijn in de periode 2011-2014 gepland. Ook
kiest de deelraad voor de combi-variant t.a.v. de verzakkingsproblematiek. Als bijlagen zijn o.a. toegevoegd
het inspraakverslag (inclusief reactie van het dagelijks
bestuur), een samenvatting van het Grontmij onderzoek,
de beheervisie, een risicoanalyse en –vertrouwelijk in
verband met de aanstaande aanbesteding- de begroting.

Het inspraakverslag toont het resultaat van de diverse
participatieactiviteiten en inspraak(wandelingen) vanaf
begin 2010: Individuele reacties, klankbordgroep,
buurtbeheergroepen, vastgoedeigenaren en bewoners
Voorlopig Ontwerp
van het park. Het verslag van die activiteiten raakt aan
In november 2011 stelt de deelraad van het dan nieuw
een groot aantal thema’s: Er zijn positieve opmerkingen
ontstane Stadsdeel Oost het Voorlopig Ontwerp Inrichover met name het streven de openbare ruimte te
tingsplan Verdubbeling Oosterpark vast. Er zijn vijf
vergroten en de rommeligheid van de noordrand op te
thema’s als inzet voor het inrichtingsplan:
lossen. Daarnaast zijn er veel voorstellen en suggesties
1. versterking groen kwaliteit door landschappelijk
op uiteenlopende onderwerpen: veiligheid (verkeersnoordelijk deel en bebouwd zuidelijk deel weer tot een stromen, speelplaatsen, verlichting), toegankelijkheid
samenhangend geheel te maken;
voor minder validen, spelen, sport, horeca, flora en
2. aanpak verzakking van het park;
fauna, water, parkmeubilair, overlast verslaafden,
3. modernisering en verbetering van de voorzieningen;
pierenbadje, functioneren park tijdens uitvoering,
4. zichtbaarheid van park langs Mauritskade;
nieuwe brug, bomen o.a. rond pierenbad, speeltuin.
5. samenwerken met de vastgoedeigenaren.
In de beantwoording geeft het stadsdeelbestuur, kaders
Het VO licht de uiteenlopende vastgoedontwikkelingen in voor het DO mee en kondigt op een aantal punten extra
de Noordrand van het park toe. Ze leiden, anders dan de onderzoek aan.
aanvankelijke plannen, tot de keuze voor een gefaseerde
ontwikkeling. Hiervoor wordt gekozen vanwege de
Ten aanzien van het bomenbestand, waarover door
uiteenlopende planningen van de vastgoedeigenaren.
de buurtbeheergroepen diverse keren vragen worden
Het VO geeft, deels als reactie op de inspraakbijdragen,
gesteld, geeft het stadsdeel aan “dat het park veel
toelichting op uiteenlopende voorzieningen, inrichting
mooie en waardevolle bomen heeft.” Uitgangspunt is
paden, fietsen, spelen en honden.
het behoud van de bomen en in het bijzonder van de
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De kwijnende, zeldzame Parrottia voor het Generator Hotel.

beeldbepalende bomen. Maar, stelt het bestuur, de
inventarisatie maakt ook duidelijk dat het bomenbestand
aan onderhoud toe is:
• concentratie van dezelfde soorten op één plek.
(voorstel gevarieerder boombeeld.)
• Veel boomgroepen zijn de afgelopen decennia erg dicht
geworden (zaailingen verwijderen)
• Bomenrijen: strakke opstelling past niet bij de
landschappelijke inrichting van het park.
• Ook zullen bomen verwijderd worden voor de aanleg
nieuwe elementen (waterpartij, paden).

2012
Bestek

Na de vaststelling van het VO 1e en 2e fase zoekt het
stadsdeel een partij voor het maken van het bestek. De
voorkeur gaat uit naar het gemeentelijke Ingenieursbureau maar door capaciteitsgebrek aldaar, wordt het
een externe partij. Daarbij is het stadsdeel gehouden
aan de keuze uit 5 partijen waarmee door de gemeente
een raamcontract is afgesloten. De uitvraag start in begin
april en begin mei 2012 wordt de opdracht verstrekt aan
Iv-Infra. Opdracht is om voor de werkzaamheden aan
9 oktober 2011
de zuidzijde van het park een DO en bestek te maken
Filmpje over de monumentale Vleugelnoot die dit jaar
en voor de noordzijde een bestek op te stellen voor de
sneuvelde door een storm. Dit staat los van de uitvoering 1e en 2e fase, nadat het DO in november 2012 zal zijn
vastgesteld door het stadsdeel.
van Project Verdubbeling Oosterpark, maar geeft wel
Het bureau krijgt de beschikbare onderzoeken en het
een beeld van een deel van het park voor die renovatie
vastgestelde VO als input mee. Waternet levert het
toesloeg. www.youtube.com/watch?v=U27B6d8fymM
rioleringsplan, dIVV10 het verlichtingsplan. De bedoeling
Overigens is een andere monumentale Vleugelnoot
is dat het bureau meewerkt tot de aanbesteding
die naast de Parrotia staat momenteel in 2019 aan het
(inclusief de nota van Inlichtingen bij de aanbesteding).
afsterven als gevolg van in 2015 gegraven drainageDe opgave is om in september 2013 te kunnen starten
sleuven om de wateroverlast te bestrijden.
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met de uitvoering van de werkzaamheden in het park.

• afzien van leeftijdsdifferentiatie bij de inrichting van
de speelplaats.

De uitverkiezing van dit bureau blijkt een grote misser.
Het officiële evaluatierapport van het stadsdeel zal later
concluderen: “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.
Dat het bestek niet klopt blijkt in de praktijk van de
werkzaamheden. De werkomstandigheden zijn niet
optimaal. Het is een natte winter. Het werk ligt noodgedwongen meerdere keren stil wegens de weersomstandigheden. Dat legt druk op de planning. Er zijn scherpe
afspraken over de heropening van (onderdelen van)
het park. Een aantal zaken uit het bestek blijkt in de
praktijk niet uitvoerbaar of wordt onverstandig geacht
en dit leidt tot aangepaste voorstellen. Een voorbeeld
is de heimethodiek die beschreven is in het bestek
voor het slaan van de palen voor de brug. Doordat er
gewerkt moet worden onder een grote boom is het
nodig de fundering met een andere dan de voorgeschreven techniek te maken. Aannemer, directievoerder,
architect en (technische) projectleiding lossen ad hoc
veel uitvoeringsproblemen in onderling overleg op. Een
aantal elementen van de renovatie, “de specials”, is niet
in het bestek opgenomen, als gevolg van de wijze van
aanbesteden. Diverse gespecialiseerde partijen werken
deze elementen gaandeweg uit, o.a. het speeltoestel, het
waterelement en de bruggen. Er ontstaat forse druk op
het budget door de vele veranderingen en extra eisen
die gaandeweg naar voren komen. Het voor de uitvoering
overeengekomen bedrag wordt met bijna
50% overschreden.

Definitief ontwerp
Bij de uitwerking van het DO zijn onderwerpen uit de
inspraak op het VO meegenomen, zoals:
• veiligheid van voetgangers, honden en fietsers,
kinderen;
• maatregelen voor mindervaliden;

Over het concept-DO is vervolgens met veel partijen
gesproken. Om te beginnen met een aantal disciplines
en afdelingen van Stadsdeel Oost: (materiaalgebruik,
beplantingskeuze, parkmeubilair e.a.); De supervisor
adviseert aanpassingen op onderdelen; Welstand
adviseert op o.a. de bruggen; Dienst Infrastructuur
Verkeer en Vervoer (dIVV) op het verlichtingsplan;
AGV/Waternet over de grondwateraanpak en de
waterkwaliteit. Daarnaast is er individueel overleg met
vastgoedeigenaren en huurders in het park.
De klankbordgroep Oosterpark denkt en praat mee (4x)
o.a. over bouwplannen Amstellyceum, speeltoestellen,
veiligheid, beplanting, beheer, entrees, blvc-plan12 en
communicatie.
De bomenwerkgroep van de klankbordgroep houdt drie
bijeenkomsten. De uitgangspunten t.a.v. de bomen
worden door de architect als volgt verwoord: “de
gezondheid van de bomen staat centraal; de bomen
moeten functioneel passen in het gebruik van het park
(dit kan soms nare keuzes met zich meebrengen; er moet
rekening worden gehouden met de groeiomstandigheden,
de waterstand en de soortkeus (de boom moet de kans
hebben om oud te worden)”. Er zijn ook esthetische
overwegingen (bijvoorbeeld kleur of vrucht dragen).
In de verslagen van de vergaderingen van de
bomenwerkgroep is te lezen dat er is gesproken over de
afwegingen die in het ontwerpproces worden gemaakt
t.a.v. behoud dan wel het wijken van bomen. Deelnemers
uiten in eerste instantie bezwaren tegen kappen van
gezonde bomen of ten behoeve van de aanleg van een
evenemententerrein. Als daar toch bomen verdwijnen,
wil men graag grote bomen daarvoor in de plaats.
De bomenwerkgroep schrikt van de plannen om een groot
deel van de eikenrijen (de eikenlaan) te laten verdwijnen.
De architect en bomendeskundige lichten de verschillende
keuzes toe, o.a. dat het kapvoorstel bij het pierenbad
niet voor de aanleg van een evenemententerrein is. Ook
de “nota van beantwoording op de inspraak” gaat nader
in op de bomen (zie verderop). Tot slot is er formele
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• dat bepaalde boomgroepen uitgedund worden

inspraak (wandeldag) georganiseerd met tweehonderd
bezoekers.
Er komen achtendertig schriftelijk inspraakreacties
binnen, waarvan vijfentwintig positief. Een aantal
belangrijke thema’s: Grote evenementen roepen
bezwaren op. In de reactie stelt het stadsdeel dat de
evenementen in het park (met uitzondering van enkele
grote evenementen) plaats vinden op het terrein bij de
muziekkoepel. Dat spaart het groen en zorgt er voor
dat ook tijdens activiteiten een groot deel van het park
normaal bruikbaar blijft. De verdere discussie over het
evenementenbeleid valt volgens het Bestuur van het
Stadsdeel Oost, buiten het bestek van het project Verdubbeling Oosterpark.
Sommigen willen dat belangrijke voorzieningen zoals de
speeltuin en het trapveldje tijdens de hele uitvoeringsperiode beschikbaar blijven. Er is daarom al in een vroeg
stadium een BLVC-plan gemaakt dat voor de aannemer
de randvoorwaarden van de uitvoering vastlegt. Uit de
twee basisvormen van uitvoering die denkbaar zijn:
gefaseerd of snel, kiest het stadsdeel voor de snelle
aanpak.

(zaailingen) om grotere gezonde bomen voldoende
groeiruimte te geven;
• dat op andere plaatsen bomen worden weggehaald
omdat ze ongezond en slecht geworteld zijn en op een
enkele plaats om een gebied beter te ontsluiten en
meer ruimte te creëren voor parkactiviteiten.
Het DO heeft een risicoparagraaf en gaat in op de
onderzoeken de er zijn gedaan. De deelraad stelt in
december het DO met algemene stemmen vast.
www.amsterdam.nl/projecten/oosterpark/downloads/
definitief-ontwerp/

8 oktober 2012
Het ecologische adviesbureau voor natuur en landschap
komt met een Ecoquickscan van het Oosterpark. Hierin is
onder meer een inventarisatie van de flora en fauna in
het park voorafgaand aan de uitvoering van het project.
Een Ecoquicksan is verplicht bij grote ruimtelijke ingrepen
in het kader van de Flora- en Faunawet en de natuurbeschermingswet.

Het zou normaal horen te zijn dat na afronding van
het project een evaluatie gehouden wordt, waarbij de
Ecoquickscan gebruikt zou moeten worden als een
Niet voor iedereen blijken de redenen om bepaalde
bomen te verwijderen overtuigend, zoals de eiken bij het nulmeting, om te monitoren wat de gevolgen in de
pierenbadje. In het DO wordt de reactie van het stadsdeel praktijk zijn van de ingrepen op flora en fauna.
als volgt verwoord: “in het Oosterpark staan veel bomen www.amsterdam.nl/projecten/oosterpark/downloads/
van wisselende kwaliteit. Met het bomenplan krijgen de definitief-ontwerp/
mooie gezonde exemplaren volop ruimte en kunnen ze
22 november 2012
groeien. Daarnaast worden nieuwe bomen geplant.”
Er komt een rapport uit naar onderzoek naar de vervuilde
Op de kaart bij het DO staan de bomen die worden
bodem: ‘Milieukundig bodem- en verhardingsongekapt of geplant.
derzoek ter plaatse van het Oosterpark (Verdubbeling)
te Amsterdam’. De definitieve resultaten van een nader
In de nota van beantwoording wordt hier o.a. aan
bodemonderzoek in het Oosterpark: “De boven- en
toegevoegd:
• dat monumentale bomen en bomen met een hoge
ondergrond over het gehele terrein is integraal licht
natuurwaarde behouden blijven;
verontreinigd met zware metalen, PCB, PAK en minerale
• dat rekening wordt gehouden met de leef- en
olie.
voortplantingsmogelijkheden van kleine dieren en
In de ondergrond wordt plaatselijk de tussenwaarde voor
vogels;
zink en de interventiewaarde voor lood overschreden.
• dat op verschillende plaatsen wordt gezorgd voor
De verontreiniging bevindt zich globaal in het traject
dichter struikgewas;
van 0,5-1,5 m-mv, heterogeen verspreid over de locatie.
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Vermoedelijk is hier wel sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigde grond).”
“Uit de resultaten blijkt de bodem ter plaatse van de
boringen 03, 08 en 32 sterk verontreinigd is.”
“- Het grondwater is licht verontreinigd met barium,
arseen en vluchtige aromaten. De herkomst van de
verontreiniging met vluchtige aromaten is onbekend.
Arseen en barium komen in Amsterdam vaker in
verhoogde concentratie voor. Uit de analyseresultaten
blijkt dat er op de locatie vermoedelijk geen sprake is
van een geval van ernstige bodemverontreiniging met
PAK in de bovengrond (> 25 m3 sterk verontreinigde
grond). Vermoedelijk is er wel sprake van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met lood in de ondergrond
(0,0-1,5 m-mv). De verontreiniging is heterogeen verdeeld
over de locatie en vermoedelijk te relateren aan de
stedelijke ophooglaag. De exacte ernst en omvang van de
verontreiniging is nog niet bekend. “(...)
“Uit onderhavig onderzoek blijkt dat op de locatie
vermoedelijk sprake van een geval van ernstige

bodemverontreiniging met lood in de ondergrond, te
relateren aan de stedelijke ophooglaag. Deze verontreinigde ophooglaag is door vrijwel de gehele binnenstad
van Amsterdam aanwezig. Uit de informatie van de
opdrachtgever blijkt dat een partij grond van 1.500-2.000
m3 zal worden ontgraven en afgevoerd.”
Op vragen naderhand van de Stichting Herstel Oosterpark
of deze aanbevelingen zijn opgevolgd is geen antwoord
gekomen. Vermoedelijk niet. Voortdurend wordt
benadrukt door het bestuur van het stadsdeel dat de
grond “gefilterd en gereinigd” is en daarna hergebruikt.
Terwijl juist bij de zwaarst verontreinigde stukken aan de
Mauritskade de grond is ingepakt. Op de ingepakte grond
is speelzand voor een speelplaats gestort. Maar er zijn
wel houten palen door de beschermlaag geslagen.
Het heeft er alles weg van dat er hier grote fouten
zijn gemaakt in de uitvoering van het Project Verdubbeling Oosterpark. De boringen om de grond te testen
zijn in het hele park gehouden. De uitkomsten van de
vervuiling hebben dan ook betrekking op het hele park.

Peuterspeelplaats naast Generator Hotel, met vermoedelijk bodemverontreiniging.
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Bodemfuncties en bodemfunctieklassen

Bodemfuncties
Gebiedsspecifiek beleid

Bodemfunctieklassen
Generiek beleid

1. Wonen met tuin
2. Plaatsen waar kinderen spelen
3. Groen met natuurwaarden

Wonen

4. Ander groen, bebouwing, infrastructuur
en industrie

Industrie

5. Moestuinen en volkstuinen
6. Natuur
7. Landbouw

Kwaliteit toe te passen grond en
baggerspecie moet voldoen aan de
Achtergrondwaarden

Een conclusie van het rapport luidt dan ook: “Conform
het Besluit bodemkwaliteit heeft de boven- en ondergrond
hoofdzakelijk de kwaliteitsklasse ‘Wonen en Industrie’ en
kent derhalve beperkte toepassingsmogelijkheden elders.
Uitzondering hierop is de sterk verontreinigde ondergrond
met lood. Deze grond heeft de kwaliteitsklasse ‘Niet
Toepasbaar’.”

mogen worden. Of in ieder geval voldoende gemengd
had moeten worden met schone grond. Dit zou het hele
project natuurlijk veel duurder gemaakt hebben.

Het gaat hierbij om technisch ingewikkelde zaken m.b.t.
bodemkwaliteit. Een toelichting op dit soort zaken is
te vinden in de handreiking Besluit Bodemkwaliteit:
http://www.rwsleefomgeving.nl/publish/pages/92488/
handreiking_besluit_bodemkwaliteit_24_252539.pdf
Er zijn verschillende klassen:
• Voor een toepassing als ‘natuur’ mogen de achtergrondwaarden niet worden overschreden.
• Voor een toepassing als ‘groen met natuurwaarden’ is
de bodemkwaliteitsklasse van tenminste ‘wonen’ nodig.
• Voor een toepassing als ‘ander groen, bebouwing,
infrastructuur en industrie” is de bodemkwaliteitsklasse ‘industrie’ geldig.
Zeker omdat hier, naast alle vervuiling, ook sprake is van
lood betekent dit voor het Oosterpark concreet dat in een
groot deel van het park de grond niet hergebruikt had

Op herhaalde verzoeken van de Stichting Herstel
Oosterpark (na de oplevering in 2015) om opnieuw
bodemonderzoek te doen wordt niet door het stadsdeel
gereageerd. Is dit omdat men beseft dat er fouten
gemaakt zijn en dat het herstellen daarvan tot grote
kosten zal leiden?

Met een dergelijke verontreiniging is filteren en reiniging
onvoldoende. De grond moet worden afgevoerd naar
afvalverwerking.

De officiële rapporten zeggen in feite: met deze grond
kun je geen park maken. Het is noodzakelijk dat in het
hele park de grond opnieuw wordt getest. Het hergebruik
van de met onder meer lood verontreinigde grond kan
geleid hebben tot de ‘doodsborders’: de gebieden in het
park waar alles afsterft. Naast sterfte door bodemverdichting, verslemping en/of zuurstoftekort door een te
hoge waterstand, is sterfte door ordinair gif in de grond
ook een mogelijkheid.
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2013
Kapvergunningsaanvraag
Half april 2013 wordt een kapvergunning aangevraagd
voor vierhonderdvier bomen. De deelraad krijgt hierover
een brief en er verschijnt een publiekstoelichting: “het
gaat om bomen die de groei van duurzame bomen
belemmeren (217), ongezond of slecht gewortelde zijn
(45) en bomen die het nieuwe ontwerp in de weg staan
(142)”.
De kapaanvraag kwam voor velen als een grote
verrassing. Vooral ook voor de bewoners die deel hadden
genomen aan het participatietraject. In alle communicatie
had het stadsdeel steeds benadrukt dat het ging om
Verdubbeling Oosterpark: een vergroting van het park,
met meer groen omdat delen ten noorden bij het park
zouden worden getrokken. Verder zouden er geen
gezonde bomen gekapt worden. De aanvraag voor een
kapvergunning betekende dat het stadsdeel definitief zijn
masker liet vallen.

Doel van deze pagina was om mensen bij elkaar te
brengen die het niet eens waren met de massale
kapplannen in het park. De pagina werd een groot
succes. En kreeg ook direct al aandacht van de
geschreven media.
De in 2012 opgerichte Vereniging Vrienden van het
Oosterpark, die speciaal was opgericht om een
weerwoord te kunnen bieden tegen de ongebreidelde
groei van luidruchtige evenementen in het Oosterpark,
had zich aanvankelijk niet verzet tegen de bomenkap:
zij gingen ervan uit dat de plannen al te ver gevorderd
waren en bezwaar geen zin had. Maar toen zij het succes
van de facebookpagina zagen zochten zij contact met de
facebookpagina.
Gezamenlijk werd besloten om bezwaar te maken
tegen de bomenkap. Niet alleen de VVO en
RedDeBomenInHetOosterpark maken bezwaar:
in totaal worden er 156 bezwaarschriften tegen
de bomenkap ingediend.

7 Juni 2013
Op 7 juni 2013 wordt een facebookpagina
aangemaakt: Red de bomen in het Oosterpark:
www.facebook.com/RedDeBomenInHetOosterpark/

Bomenkap en evenementen
In de periode dat er veel bezwaarschriften worden
ingediend lijkt het stadsdeel benauwd door de vele
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aandacht. Dat leidt ertoe dat verschillende wethouders
tegenstrijdige verklaringen afgeven.
Direct verantwoordelijk voor de bomenkap is de
GroenLinks wethouder Nevin Özütok. Zij ontkent expliciet
dat het bomenkap ook maar iets te maken zou hebben
met het evenementenbeleid van het stadsdeel. Dat is
strijdig met wat haar collega, D66-wethouder Jeroen van
Spijk, zegt. Die had eerder verklaard dat de paden en
toegangswegen van het Oosterpark verstevigd zouden
worden om zwaar vrachtverkeer toe te kunnen staan.
En er zou een krachtstroomgenerator bij de muziekkoepel komen. Volgens de plannen zouden vooral bij de
muziekkoepel evenementen mogelijk worden. Daarom
ook moesten hier veel iepen en oude eiken verdwijnen.
Het ontkennen door Özütok dat de bomenkap niets
met het evenementenbeleid is in tegenspraak met de
werkelijkheid.

beling Oosterpark. 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.”
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel legde echter de
aanbeveling van de bezwarencommissie naast zich neer.

Burgerparticipatie

Het rapport ‘Het Verdronken Park’ zal later een analyse
maken hoe is omgegaan met burgerparticipatie:
“Opmerkelijk is hoe het bestuur van stadsdeel Oost
omgaat met burgerparticipatie bij het Project Verdubbeling Oosterpark. In vele beleidsstukken klopt het
Op 29 augustus 2013 hield de bezwarencommissie
stadsdeel zichzelf op de borst over de manier waarop
van het stadsdeel een hoorzitting over de ingediende
de betrokken bewoners van het Oosterpark bij het
bezwaren tegen de bomenkap. Ongeveer 80 mensen
project betrokken zijn. Het stadsdeel heeft inloopavonden
waren bij deze hoorzitting aanwezig. Indieners van de
gehouden en er is een bewoners-klankbordgroep
bezwaren konden een toelichting geven. Het stadsdeel
werd vertegenwoordigd door een aantal ambtenaren. Een Verdubbeling Oosterpark opgericht.
deel van de discussie ging er over waarom het stadsdeel
Ook de bewoners hebben de indruk dat er naar hen
zo nodig gezonde bomen moest kappen. De bomendeskundige van het stadsdeel kwam met de redenering dat geluisterd wordt. Maar ze voelen zich volledig overvallen
de bomen wel gezond waren, maar dat er tekenen waren als de kapvergunning voor ruim 400 bomen wordt
aangevraagd.
dat ze ziek zouden worden. De term duurzaamheid
werd door de boomdeskundige gebruikt om de kap te
rechtvaardigen: “Voor de duurzaamheid gaan we bomen Het officiële evaluatierapport van het stadsdeel beschrijft
kappen. Ja, die bomen kunnen nog wel twintig jaar mee. enkele jaren later hoe de ambtenaren van het stadsdeel
en de uitvoerders van het project feitelijk niets deden
Maar als we over duurzaamheid praten, dan praten we
met de uitkomsten van de participatie. “Binnen de
over langere periodes.”
klankbordgroep is een bomenwerkgroep actief, die
De kap van de bomen werd in ieder geval opgeschort tot meedenkt met het beplantingsplan. Deze groep gaat
al wandelend in het park de discussie aan met o.a. de
de bezwarencommissie uitspraak gedaan zou hebben.
architect en de boomdeskundige van het stadsdeel. De
Op 21 november 2013 deed de bezwarencommissie
professionals hebben de indruk dat hun vakinhoudelijke
uitspraak. De bomenkap mocht op juridisch technische
gronden doorgaan. Maar de uitspraak van de bezwaren- uitleg de deelnemers van de bomenwerkgroep overtuigt.”
Maar tegelijk dachten de deelnemers van de
commissie was uiterst kritisch op het beleid van het
Bomenwerkgroep én van de Klankbordgroep dat de
stadsdeel. Veel bewoners hadden tijdens de hoorzitting
professionals juist ook serieus naar hun argumenten
kritiek op de burgerparticipatie bij het Project Verdub-
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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 156 bezwaarschriften tegen de kapvergunning ingediend, er zijn duizenden handtekeningen
opgehaald, de leden van de klankbordgroep en van de
Bomenwerkgroep verklaren zich overvallen te voelen.
Maar 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 woonen 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 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 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 immers sprake van uitbreiding, van
verdubbeling. Dat staat in schril contrast met de kap van
meer dan een kwart van de bomen van het park.
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.”
Dit advies wordt zonder argumenten door het Dagelijks
Bestuur van het stadsdeel naast zich neer 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 ruim vierhonderd bomen worden gekapt. Dat vraagt
andere communicatie.”
Aldus het rapport. Maar de conclusie van deze evaluatie
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.
Overigens lijkt het of het Dagelijks Bestuur van Oost
uitgaat van twee andere verschillende groepen voor de
participatie. Er wordt wel uitgebreid overleg gevoerd
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 voor
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evenementen. Over de gevolgen voor het park door het
laten functioneren als evenemententerrein voor festivals
mocht men niet praten.

deelraad is aangenomen, niet gezegd dat er ruim 400
bomen gekapt zouden worden.

Feitelijk is de participatie rond het Project Verdubbeling Oosterpark inderdaad vooral een kwestie van
eenzijdige communicatie van het stadsdeel. Er werd
met promotionele 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. 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.”

Merkwaardig was weer de reactie van de wethouder.
Zij verklaarde dat er wel met de klankbordgroep
gecommuniceerd was in april. Dat is juist, maar dat was
vijf maanden nadat het Definitief Ontwerp in de deelraad
was geweest. Bij de communicatie rond het Definitief
Ontwerp had men deze informatie verzwegen. Een van
de insprekers deed dit soort argumenten dan ook af
als de “woordendrab” van het DB.
Vanuit een aantal fracties werd er op aangedrongen dat
er nog eens gekeken zou worden door de wethouder
of in ieder geval de gezonde bomen, die weg zouden
moeten alleen en uitsluitend voor het ontwerp, behouden
zouden kunnen worden. Ook werd de wethouder
gevraagd nog eens met de bewoners te overleggen.
Maar ook daarbij was de wethouder afhoudend: Özütok
verklaarde: ‘Ik zal er nog eens over denken’.

Verslag van de deelraad van 3 september 2013: het
Dit is natuurlijk wel een heel cynische constatering:
onderwerp over het Oosterpark begint op 46 minuten:
met de kap van een groot deel van de bomen van het
oost.notubiz.nl/vergadering/45961/Commissie%20
Oosterpark is dit park inderdaad “ruimer en ruimtelijker” Openbare%20Ruimte%20en%20Financi%EBn%20%20
geworden.”
03-09-2013?

3 september 2013

12 november 2013

Op 3 september 2013 vergadert de commissie van het
stadsdeel over de bomenkap. Er worden hier door
betrokkenen 4244 handtekeningen ingediend tegen de
bomenkap. Er waren 18 insprekers bij de commissie,
met de nodige steun op de volle publieke tribune.
De argumenten voor de kap van bepaalde bomen
werden allen doorgeprikt. Zo zouden de goede en
gezonde populieren bij het tennisveld gekapt moeten
worden omdat de tennissers hadden geklaagd over
schaduw en bladeren op het veld. Hoewel gebruikelijk
is dat gebruikers het tennisveld schoonmaken, wilde de
GroenLinks wethouder Nevin Özütok deze klagers maar
al te graag tegemoet komen door de bomen te kappen.
Veel mensen reageerden op de slechte communicatie van
het stadsdeel. Er was bij de vaststelling van het Definitief
Ontwerp van het park, dat het jaar daarvoor door de

Op 12 november 2013 vergadert de commissie Openbare
Ruimte en Financiën van het stadsdeel. Op de agenda
staat de toezegging van wethouder Nevin Özütok om nog
eens kritisch te kijken naar de kapplannen. Eerder al had
zij 23 bomen van de kaplijst afgehaald en in deze brief
werden opnieuw 47 bomen gespaard.
De manier waarop dit voorstel door de wethouder in de
commissie gebracht wordt is wel merkwaardig. De brief
van de wethouder aan de commissie is gedateerd op
29 oktober 2013. Op 6 november 2013 krijgt het Dagelijks
Bestuur het advies van de bezwarencommissie. Maar
dit verzwijgt de wethouder als de commissie ORF op
12 november 2013 over haar brief vergadert. Commissieleden zijn wel benieuwd naar het advies van de
bezwarencommissie, maar wethouder Özütok doet of
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ze van niets weet en zwijgt. Dat is vooral zo merkwaardig
als je kijkt naar het besluit dat het DB een week na de
commissievergadering neemt. De bezwarencommissie
heeft namelijk besloten dat het DB op een aantal punten
de kapvergunning moet aanpassen. Dat doet het DB.
Maar die aanpassing bestaat uit de brief van 29 oktober
2013. Kortom: op 6 november 2013 brengt de bezwarencommissie advies uit. Het DB zegt dat zij dit advies zullen
opvolgen, maar doen dit door de brief die ze een week
eerder al aan de raad heeft gestuurd. En tegelijk houdt
de wethouder deze informatie onder de pet tijdens een
bespreking met de raadscommissie.

dat hij voor het broedseizoen een achttal bomen zal
verplanten. Ook zal de vijver uitgebaggerd worden in het
kader van normaal onderhoud.

De bestuurscultuur van het DB van het stadsdeel Oost
blijft merkwaardig.

Planning

Kapplannen 334 bomen
Hoewel er een aantal bomen gespaard worden door
de ingediende bezwaren besluit het Dagelijks Bestuur
van het stadsdeel Oost door te gaan met de verdere
kapplannen van 334 bomen. De Vereniging Vrienden
van het Oosterpark besluit beroep aan te tekenen bij de
rechter tegen deze kapplannen. Dit leidt er in ieder geval
toe dat de daadwerkelijke kap bijna een jaar zal worden
uitgesteld en niet zal plaatsvinden vóór september 2014.
Dit schrijft PvdA-wethouder Thijs Reuten aan de
stadsdeelraad.

De werkzaamheden voor de bouw van een tweede brug
zijn in ieder geval uitgesteld. Tegen het bouwen van
die brug is bezwaar gemaakt en voor 13 maart 2014
wordt er een beslissing op bezwaar verwacht van het
Dagelijks Bestuur. Opvallend hierbij is het dat deze brief
is geschreven door wethouder Reuten, en niet door
wethouder Özütok, verantwoordelijk voor de bomenkap
voor het project Verdubbeling Oosterpark..

De discussie over de kapaanvraag leidt tot verschillende
wijzigingen in het ontwerp en dientengevolge in het
bestek. Dat veroorzaakt hoge druk bij de bestekschrijver
en alle betrokken en toetsende partijen. In oktober 2013
wordt aan de raad gemeld dat de start van de uitvoering
zal gaan verschuiven naar februari 2014, vanwege de
lopende juridische procedures. Ondertussen zijn de
voorbereidingen voor de aanbesteding van de uitvoering
van de renovatie in volle gang. Begin november 2013
kondigt het stadsdeel de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden van de renovatie aan op Tenderned.

Op 18 december 2013 volgt een deelraadsbrief. Het
bestuur licht toe dat het niet meer reëel is te veronderDe wethouder schrijft in zijn brief van 18 december 2013, stellen dat vóór het broedseizoen van 2014 (1 maart)
dat hij het oorspronkelijk kapplan, het bestek, heeft
gekapt kan gaan worden, waardoor de start van de
moeten aanpassen door het besluit om in ieder geval
uitvoering doorschuift naar september 2014. Er zijn
70 bomen minder te kappen. Daardoor kan het stadsdeel 2 hoofdoorzaken: het aangekondigde beroep tegen de
de aanbesteding voor de kap en herinrichting niet starten kapvergunning en het tempo van de aanbestedingsprovoor april 2014.
cedure. Er zijn tweehonderdvijfentwintig vragen gesteld
n.a.v. de aankondiging van de aanbesteding en het kost
Maar op 1 maart 2014 begint het broedseizoen en mag
tijd om deze te beantwoorden. Ook moet er nog het
er niet gekapt worden.
nodige aan het bestek gewijzigd worden vanwege de
Reuten schrijft: “Daarom heb ik besloten de uitvoering
eerdere wijziging in de kapvergunning. Als positief punt
van fase 1 en 2 te starten op 1 september 2014.
wordt opgemerkt dat er met een start in september in
De verwachting is dat dan ook een eventuele beroeps
de winter gewerkt kan worden, zoals oorspronkelijk ook
procedure bij de rechtbank is afgerond.”
het plan was.
Hierbij gaat de wethouder er voor het gemak maar van
uit dat hij de rechtszaak zal winnen. Overigens liggen
niet alle werkzaamheden stil. De wethouder schrijft
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Oosterpark’1, een uitgebreide en nauwkeurige analyse
van hoe de aanbestedingsprocedure verlopen is.

Aanbesteding renovatiewerkzaamheden
In november 2013 is de aankondiging van de
aanbesteding op Tenderned geplaatst en in december
2013 komen de vragen van de geïnteresseerde partijen
daarover binnen. Half en eind januari 2014 verschijnen
twee nota’ s van inlichtingen en op 5 februari 2014 vindt
de openbare aanbesteding plaats. Na een gunningsadvies
van IBA (begin maart 2014) volgt half maart de voorlopige
gunning van het ‘bestek verdubbeling Oosterpark fase
1 en 2’ aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV.
Voorbehoud is dat de omgevingsvergunning voor het
kappen en verplanten van bomen onherroepelijk is
op 24 september 2014. Uiteindelijk vindt, na nog een
wijziging van het bestek (zie minnelijke afspraak
kapvergunning) de definitieve gunning plaats op
28 mei 2014.
De aanbestedingsprocedure verloopt via het zogenaamde
EMVI14-concept. Daarbij worden extra, zogenaamde
kwaliteitscriteria meegegeven. In dit geval kunnen de
inschrijvers extra scoren met een goede aanpak van het
voorkomen van overlast en met een kortere werkperiode
(acht weken korter op een doorlooptijd van negen
maanden). Beide criteria worden van belang geacht voor
de bewoners en gebruikers van het park. Uiteindelijk doet
Van Gelder via deze inschrijvingsmethodiek de economisch
meest voordelige inschrijving van de veertien inschrijvers.
De feitelijke aanbestedingsprocedure verloopt uiterst
rommelig. Lopend de procedure verandert de wethouder
Thijs Reuten tot tweemaal toe de voorwaarden voor de
aanbesteding. Puur juridisch lijkt de aanbesteding wel
te kloppen, maar het heeft een dubieuze bijsmaak,
omdat de voorwaarden achteraf gewijzigd worden.
Over de aanbesteding heeft de Stichting Herstel
Oosterpark een deskundigenonderzoek laten uitvoeren.
Dit leidde tot een onderzoek van een onafhankelijk
aanbestedingsdeskundige, mr. drs. S. M. Ploeg:
‘Onderzoek naar de Aanbesteding Project Verdubbeling

Het rapport ‘Evaluatie projectaanpak Oosterpark’ van
het stadsdeel 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 schrijft: “Er is geen
reden om aan te nemen dat de aanbestedingsprocedure
niet goed is verlopen”.
Het evaluatierapport van het stadsdeel spreekt zichzelf
tegen als het gaat om de aanbesteding. Terwijl expliciet
in het rapport van onderzoekster 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. Caro Breedhorst, de schrijfster 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

1 www.hersteloosterpark.nl/wp-content/uploads/2016/06/AANBESTEDINGSRAPPORTFINALMETCOVERENWIT.pdf
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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 omdat ze zich niets hoefden aan te trekken
van regels van duurzaamheid. Zij 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,
bedrijven die geen specialisatie hebben op het gevraagde
gebied, gelijk moet behandelen met bekwame vaklieden.
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.
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 hebben. 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 draait 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 slechts ervaring had met
asfalt en wegenbouw de aanbesteding gewonnen en een
puinhoop gemaakt van het Oosterpark, met name door
zijn behandeling van de grond. En omdat die aannemer
werkte met een architect die alleen oog had voor zijn

idee van wat esthetisch is. Hierdoor zijn de afvoer van
het water, de drainage, volstrekt verkeerd 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.
De grote problemen met de wateroverlast later in het
park is een direct gevolg van een dubieus rommelig
verlopen aanbesteding en een gebrek aan toezicht.

Een tweede aanbesteding:
het pierenbadje en de speelvoorzieningen
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 met deze misser heeft het stadsdeel de belastingbetaler op kosten gejaagd. Maar in het officiële Evaluatierapport van het stadsdeel is hier niets over te vinden.

Minnelijke afspraak kapvergunning
Ook in 2014 blijft het stadsdeelbestuur doorgaan zonder
zich iets van participatie of overleg met bewoners of
belangenorganisaties aan te trekken.
In november 2013 heeft wethouder Thijs Reuten aan
het stadsdeel geschreven dat hij de uitvoering van fase
1 en 2 van Project Verdubbeling Oosterpark opschort tot
na september 2014. Maar begin februari 2014 blijkt het
stadsdeel plotseling met groot materieel bezig te graven
bij een aantal iepen bij de muziekkoepel. Het stadsdeel
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laat weten deze iepen te willen verplaatsen. Het Plan van
Aanpak van ‘Copijn Boomspecialisten’ meldt hoe ze dat
gaan aanpakken. Met inzet van een graafmachine wordt
de definitieve omvang van de verplantkluit gemaakt: die
wordt 3,5 meter. Na het rondgraven worden de kluiten
verpakt met jute om te voorkomen dat de kluiten bij het
transport uit elkaar vallen.
Omdat de bomen een aanzienlijk deel van hun wortels
verliezen door het rondgraven wordt ‘compensatiesnoei’
toegepast. Dat is een snoei om te zorgen dat het kroonen wortelvolume overeen komen. De snoei bedraagt
10% - 30% van het kroonvolume. Met inzet van een
vrachtwagen en een 150 tons-kraan worden de bomen
verplant. De bomen worden horizontaal verplant. De
kroon wordt tijdens het vervoer nog speciaal beschermd.
Twee bomen worden verplaatst naar het iepenarboretum
en het derde exemplaar gaat naar het Weteringplantsoen.

bij. Wederom zijn er onnodige kosten gemaakt door het
stadsdeel. Een aantal uitspraken van de rechtbank zijn
ook hoopvol voor verdere procedures:
“Het standpunt van verweerder dat de bomen moeten
worden gekapt of verplaatst omdat ze ongezond zijn,
kan de voorzieningenrechter niet volgen. Ook de reden
van de kap zoals vermeld staat in de bijlage ‘Kapreden
ontwerpbomen’ behorende bij de brief van verweerder
aan de Stadsdeelraad over ‘behoud van de bomen en
toelichting op de kaplijst’ van 29 oktober 2013, strookt
naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter niet met de conclusies die staan in het rapport
van New York Boomadvies BV. In de bijlage staat immers
onder ‘kapredenen’ dat de bomen dienen te worden
gekapt wegens reden ‘K’, te weten: ‘slechte toekomst,
ongezond’. Dit is anders dan in het rapport van New York
Boomadvies BV staat.”

En nog een citaat uit de uitspraak van de rechter:
Deze werkzaamheden gaan in tegen de gemaakte
“De voorzieningenrechter overweegt verder dat in de
afspraken. De VVO start op 12 februari 2014 een
toelichting van de aanvraag onder het kopje ‘verplanten’
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter.
is vermeld dat parkbomen in het algemeen moeilijk te
AT5 maakt een verslag, het bestuur van de VVO wordt
verplanten zijn. Gelet op de onherroepelijkheid van een
bij de iepen geïnterviewd, Op 14 februari 2014 wordt
verplanting en de onomkeerbare gevolgen daarvan weegt
dit uitgezonden. De rechter doet op 19 februari 2014
naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang
uitspraak over de Voorlopige Voorziening die de
van verzoekster bij toewijzing van haar verzoek zwaar.”
Vereniging heeft aangevraagd. Kort en simpel gezegd: het Hier toont de rechter over meer kennis over bomen te
stadsdeel mag niet verder gaan met het verplanten van
beschikken dan het stadsdeel. Enige tijd hiervoor zijn
iepen bij de muziekkoepel.
een aantal bomen van het Vondelpark verplant. Die zijn
inmiddels allemaal dood.
Formeel gaat het besluit van de rechtbank alleen over
drie iepen. Maar de uitspraak is belangrijker. Het DB heeft En de uitspraak over de drie iepen staat niet op zichzelf,
in december 2013 nog schriftelijk aan de raad toegezegd maar heeft te maken met de hele kapvergunning:
alle werkzaamheden voor de uitvoering van de kapver“De voorzieningenrechter acht ook van belang dat het
gunning op te schorten tot september 2014. Met de
bestreden besluit in zijn geheel onderwerp van geschil
graafwerkzaamheden rond de iepen en het aparte besluit dient te zijn in de beroepsprocedure, omdat de kap en
in februari 2014, om nu al bomen te verplanten, heeft
verplanting van de bomen in het Oosterpark onlosmahet DB alleen maar laten zien dat ze óf hun afspraken
kelijk met elkaar zijn verbonden.”
niet nakomen óf niet op hun woord te vertrouwen zijn.
Kortom: de rechter geeft het stadsdeel mee dat verdere
Bovendien heeft dit de deelraad veel geld gekost. Een
stappen in het Oosterpark niet genomen mogen worden,
klus om 8 bomen te verplanten, met gebruikmaking
want het kappen en verplanten van bomen heeft met
van zwaar materieel en zware kranen kost veel geld.
elkaar te maken. En over dat beroep moet eerst de
Dit bedrijf moet ook betaald worden nu het niet
meervoudige kamer van de rechtbank zich buigen.
doorgaat. En daar komen de juridische onkosten nog
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3 maart 2014
Op 3 maart 2014 is in het stadsdeelkantoor een
bijeenkomst van de bezwarencommissie. Hierbij gaat het
om het verzoek van Ernst Sonneveldt om meer stukken
te krijgen over de financiën van het Project Verdubbeling
Oosterpark. Op dat verzoek is tot op heden geen reactie
gekomen.

11 maart 2014
Op 11 maart 2014 komt de deelraad voor het laatst bij
elkaar in de oude samenstelling, vóór de verkiezingen
later in die maand. Ook nu zou er gesproken worden
over de bomen in het Oosterpark. De SP dient een
voorstel in om in ieder geval alle iepen bij de muziek-

koepel van de kaplijst af te halen. Althans: de SP wil dit
voorstel indienen. De PvdA, GroenLinks en D66, die de
meerderheid in de raad vormen, staan de SP niet toe dit
voorstel in te dienen. Het verzoek van de SP wordt niet
op de agenda geplaatst.
Reeds op 11 maart 2014 wordt door de facebookpagina
Red de Bomen in het Oosterpark een verzoek gedaan aan
de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan.
De burgemeester wordt verzocht om van zijn wettelijke
bevoegdheden gebruik te maken om te zorgen dat het
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost zich aan de
regels van burgerparticipatie houdt:

Amsterdam, 11 maart 2014
Aan de burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan
Betreft: zorgplicht voor burgerparticipatie
Geachte heer Eberhard van der Laan,
Bij deze wil ik mij tot u wenden met het verzoek om in te grijpen in de wijze waarop het Dagelijks
Bestuur van het stadsdeel Oost omgaat met de burgerparticipatie. Volgens artikel 170 lid 1
sub c van de Gemeentewet heeft u als burgemeester speciale bevoegdheden om te zorgen dat
de procedures van burgerparticipatie goed gevolgd worden. In het kader van die zorgplicht doe
ik dit verzoek.
Mijn verzoek heeft vooral betrekking op de manier waarop het stadsdeel Oost is omgegaan met
de burgerparticipatie bij het project Verdubbeling Oosterpark.
Op voorhand wil ik ook opmerken dat de problemen met burgerparticipatie in het stadsdeel
Oost veel breder zijn dan alleen bij dit project. Hierbij noem ik als voorbeeld de manier waarop
is omgegaan met de participatie rond parkeerplaatsen in het Diemerpark.
Ik wil met nadruk opmerken dat het natuurlijk niet zo is dat standpunten van burgers die uit
een participatieproces komen ook altijd gevolgd moeten worden. Bij burgerparticipatie kunnen
diverse zaken spelen en kan een houding van ‘Not In My Backyard’ in conflict komen met het
algemeen belang. Een verantwoordelijk bestuur moet altijd een eigen afweging maken.
Maar een bestuur heeft wel de plicht om duidelijk, en vooral open en eerlijk te communiceren
met betrokken bewoners. Het DB van Oost heeft zich bij het project Verdubbeling Oosterpark
verlaagd tot regelrechte misleiding en het DB heeft die misleiding verkocht met methodes die
direct lijken te komen uit de meest dubieuze reclamecampagnes.
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Het project Verdubbeling Oosterpark is een project dat al jaren loopt. Over de gang van zaken
van dit hele project is veel te zeggen, maar voor de overzichtelijkheid zal ik mij beperken tot
twee nauw samen hangende zaken: het Definitief Ontwerp dat door de deelraad is vastgesteld
en de relatie daarmee met de omgevingsvergunning die het stadsdeel heeft aangevraagd op 10
juni 2013. In deze omgevingsvergunning wordt voorgesteld om een kwart van de bomen van het
Oosterpark te kappen. Deze kaalslag van het park volgt niet uit het door de deelraad vastgestelde Definitief Ontwerp en is regelrecht in tegenspraak met toezeggingen die gedaan zijn in het
participatietraject.
De huidige omgevingsvergunning vloeit voort uit de discussie rond de herinrichting van het
Oosterpark. Hierover is jarenlang binnen het DB van Oost gediscussieerd. Echter intern kon
men niet tot overeenstemming komen over hoe het park gebruikt moest worden en of het park
daarvoor heringericht moest worden. Bij de discussie over het gebruik van het park ging het
met name ook over het evenementenbeleid: moest het park ruimte bieden voor grootschalige
evenementen of was het vooral voor buurtgerichte activiteiten? Omdat men niet tot overeenstemming kon komen is vervolgens het evenementenbeleid en de herinrichting van het park
bestuurlijk uit elkaar gehaald. Binnen het DB werden verschillende wethouders verantwoordelijk
voor evenementenbeleid en herinriching.
De plannen voor herinrichting van het park leiden tot het project ‘Verdubbeling Oosterpark’.
Centraal hierbij stond dat het park werd uitgebreid met gebieden ten noorden van het huidige
park. Over deze plannen werd gecommuniceerd met de omwonenden en gebruikers van het
park. Die waren hier ook enthousiast over. Wat bomenkap betreft werd door het stadsdeel
benadrukt dat er enkele, niet gezonde, bomen gekapt zouden moeten worden, maar dat
daarvoor herplant plaats zou vinden. In deze sfeer werd ook het Definitief Ontwerp door de
deelraad vastgesteld. Nog steeds was er alleen sprake van de kap van enkele zieke bomen en
herplant.
De aangevraagde omgevingsvergunning bleek een breuk met dit beleid. Een ontwerpbureau kwam
met een volledig nieuw plan waarin zij een heel eigen uitwerking gaven aan het Definitief Ontwerp.
Het uitvoeringsplan van dit bureau legde de nadruk op een herinrichting die volstrekt verschilde
van wat de oorspronkelijke beroemde 19e eeuwse landschapsarchitect Springer had ontworpen.
Centraal in dit nieuwe plan stond het ontwerpen van zichtlijnen. Bomen die in de weg stonden van
een zichtlijn moesten gekapt worden. Er was geen sprake meer van de kap van enkele zieke bomen,
maar van het kappen van 404 bomen voor het creëren van die zichtlijnen en doorkijkjes. Hierbij
werd een heel nieuwe categorie te kappen bomen ingevoerd: de bomen die het ontwerp in het weg
stonden.
Bij plannen die een grote ingreep betekenen in de openbare ruimte wordt rekening gehouden
met inspraak en participatie van bewoners in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening.
Volgens het DB heeft die participatie plaats gevonden bij de discussie over het project Verdubbeling Oosterpark en de vaststelling van het Definitief Ontwerp.
Inderdaad heeft het DB in het kader van het Definitief Ontwerp, gesproken met een aantal
instellingen, zoals de organisaties van grote evenementen, met de directie van het Tropeninstituut, met de eigenaar van hotel Arena en enkele anderen. Met omwonenden en gebruikers
van het park is niet gesproken. Wel is gesproken met een klankbordgroep en zijn er een aantal
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wandelingen door het park gehouden, maar hier werd benadrukt dat het alleen zou gaan om
de kap van zieke bomen en herplant. Er was geen gelegenheid voor bewoners en gebruikers om
een eigen visie te geven. Ook met de leden van de klankbordgroep is niet gecommuniceerd over
de kap van een kwart van de bomen van het park. Van werkelijke participatie, waarbij open en
eerlijk informatie werd gegeven over de plannen, is geen sprake geweest. De invulling die door
de omgevingsvergunning aan het ontwerp gegeven wordt, waarbij uitgegaan werd van massale
bomenkap en niet van de kap van enkele zieke bomen, is nooit besproken. Bij het Definitief
Ontwerp en bij de communicatie rond het project Verdubbeling Oosterpark werd gesproken over
een uitbreiding van het park, van meer groen, meer bomen. Dat staat in schril contrast met de
kap van meer dan een kwart van de bomen van het park.
Bij de nieuwe plannen voor de herinrichting van het park, die zijn opgesteld als uitwerkingsplan
voor de omgevingsvergunning, is ook sprake van de aanleg van speciaal verstevigde paden die
geschikt moeten zijn voor zwaar verkeer, dat nodig is voor de opbouw van grote evenementen.
Ook worden er speciaal zware stroomvoorzieningen aangelegd voor deze evenementen. Echter,
het DB van Oost verbied het om hierover te spreken als het gaat over de omgevingsvergunning.
Nog steeds gaat het DB uit van een strikt gescheiden evenementenbeleid en de inrichting van
het park, zoals vorm gegeven in de omgevingsvergunning. Voor omwonenden, gebruikers en
de Vrienden van het Oosterpark is de achterliggende discussie over het gebruik van het park
onlosmakelijk verbonden met de inrichting ervan.
De huidige kapvergunning, die veel verder gaat dan ooit is vastgelegd in het Definitief Ontwerp,
biedt de gebruikskaders voor het houden van grote evenementen, maar critici van
de kapplannen mogen dit bij besprekingen niet aan de orde stellen.
Zowel de leden van de klankbordgroep die betrokken was bij de participatie, als de leden van
de bomengroep, en diverse raadsleden en fracties van de deelraad van stadsdeel Oost hebben
verklaard verbaasd en verbijsterd te zijn dat het vastgestelde Definitief Ontwerp zou moeten
leiden tot de kap van honderden bomen. Ook zij verklaren dat hen door het DB van Oost altijd is
voorgehouden dat er alleen sprake zou zijn van de kap van enkele zieke bomen en herplant van
bomen.
Samenvattend:
1. H
 et DB van Oost heeft misleidend gecommuniceerd met omwonenden en gebruikers van het
park. Steeds is benadrukt dat het Project Verdubbeling Oosterpark gaat om uitbreiding van
het groen, de kap van enkele zieke bomen en herplant voor die bomen. Er is nooit in het
participatietraject op enige wijze gecommuniceerd over de kap van honderden bomen van het
park.
2. D
 e naam ‘Verdubbeling Oosterpark’ en het benadrukken van het creëren van een groter park
met meer groen is een misleidende reclametruc die bedoeld is om mensen een onjuist beeld
te geven van de plannen.
3. D
 e omgevingsvergunning is geen logische uitwerking van het Definitief Ontwerp dat door
de deelraad is aangenomen.
4. Een discussie over het gebruik van het park, waarbij ook het evenementenbeleid van het
stadsdeel, voor zover het te maken heeft met park, betrokken moet worden, moet ook met
betrokken omwonenden en gebruikers van het park besproken worden in een echt
participatieproces.
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Ten overvloede: er is in het bovenstaande veel gesproken over burgerparticipatie. Nu is
dat een begrip dat op veel manieren uitgelegd kan worden. Voor de goede orde definieer
ik burgerparticipatie op de manier waarop de Nationale Ombudsman dat gedaan heeft.
Een goede burgerparticipatie moet voldoen aan de tien punten die de ombudsman
hiervoor gedefinieerd heeft.
De slechte communicatie en participatie met de buurt door het DB heeft geleid tot veel verzet
van betrokkenen. Er zijn 156 bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning.
De bezwarencommissie heeft op 1 november 2013 uitspraak gedaan. Ook de bezwarencommissie vraagt zich af “of de plannen rondom het Oosterpark wel goed met de bewoners van
het stadsdeel zijn gecommuniceerd.” De bezwarencommissie 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.”
Inmiddels loopt er ook een beroep bij de rechtbank tegen de omgevingsvergunning. Maar ook
hierbij bleek hoe onbetrouwbaar het DB omgaat met afspraken. In december schreef het DB aan
de deelraad dat er tot september 2014 niets gedaan zou worden met de bomen die onder de
omgevingsvergunning vielen. Toch werd in februari 2014 begonnen met de verplaatsing van een
aantal iepen. Nadat de Vereniging Vrienden van het Oosterpark een voorlopige voorziening bij
de rechtbank had aangevraagd moest het DB stoppen met het verplanten.
Het is zeer waarschijnlijk dat het hele circus van bezwaren, beroepen en juridische maatregelen
niet nodig was geweest als het bestuur van Oost op een open en eerlijke manier had gecommuniceerd en een serieus participatietraject had doorlopen.
Omdat u als burgemeester een zorgplicht heeft voor het goed verlopen van de burgerparticipatie
doe ik daarom u het verzoek om, in de lijn van de uitspraak van de bezwarencommissie,
de omgevingsvergunning te heroverwegen. En tegelijk te zorgen voor een nieuw en open
participatietraject over het gebruik en de eventuele herinrichting van het Oosterpark.
Parken zijn belangrijk voor een stad. Zij zorgen voor rust en ontspanning in een druk bestaan
en zij zorgen voor gezondheid en zuivere lucht voor de bewoners van de stad. Een herinrichting
en ander gebruik van een park gaat niet alleen bestuurders aan, maar ook de omwonenden
en gebruikers van een park. Een goed participatietraject kan ook ideeën opleveren en
mogelijkheden bieden. Het Oosterpark was het eerste park dat door de gemeente Amsterdam
is aangelegd, het zou jammerlijk zijn als het nu door een kortzichtig bestuur onherstelbaar
wordt beschadigd.”

Red de bomen in het Oosterpark
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4 april 2014

Ook zegt het stadsdeel dat het een misverstand is dat er
Op 4 april 2014 worden extra kapplannen in het
monumentale bomen gekapt worden. Ook dat klopt. Maar
Oosterpark bekend. Het heette dat Project Verdubbeling
dat is ook nooit beweerd. De bomen die het stadsdeel
Oosterpark ging om meer groen en een groter park.
heeft benoemd als monumentaal blijven gespaard. Maar
Volgens de plannen zouden de terreinen aan de achterhonderden andere dikke, mooie en gezonde bomen
kanten van de gebouwen aan de noordkant van het park moeten wel gekapt worden. Het gaat hier om wat
bij het park getrokken worden. Op 4 april worden echter de definitie is van monumentaal. De Bomenstichting
de plannen bekend van Hotel Arena: het Hotel gaat juist heeft in haar bezwaarschrift met argumenten duidelijk
uitbreiden in het park: er komen twee vleugels bij, een
gemaakt dat het hele Oosterpark een monumentale
café en een congrescentrum. En om dat te realiseren
status heeft. Maar daar gaat het stadsdeel aan voorbij.
zullen er de nodige bomen in de parkzijde gekapt
Het gaat hier de definitie van wat men van het stadsdeel
moeten worden.
‘monumentaal’ mag noemen.
Volgens het stadsdeel mag dit. De rechter heeft bepaald Het belangrijkste is wel dat het stadsdeel zegt dat het
dat de grote kapplannen stil moeten liggen tot september plan dat de basis is van de kapvergunning, en dat
2014. Maar dat gaat om het kappen van bomen uit fase
gemaakt is door een apart ontwerpbureau, is gebaseerd
1 en 2 van het Project. De nieuwe kapplannen gaan
op het Definitief Ontwerp dat door de deelraad is
om bomen die vallen onder fase 3 en 4 van het Project
aangenomen. Dit is een woordenspel. Inderdaad is het
Verdubbeling Oosterpark.
‘gebaseerd’ op het Definitief Ontwerp, maar wel met
een heel eigen en zeer vrije en ruime interpretatie
15 april 2015
van dat Ontwerp. Bij alle discussies rond het Definitief
Op 15 april 2015 opent het stadsdeel Oost een campagne Ontwerp, en op de website van het stadsdeel tot ver in
tegen de tegenstanders van de bomenkap. Op de website 2013, is voortdurend benadrukt dat voor het Definitief
van het stadsdeel publiceert het Dagelijks Bestuur een
Ontwerp maar ‘enkele zieke bomen’ gekapt zouden
stuk: ‘Misverstanden over bomenkap Oosterpark’.
hoeven te worden, waarvoor herplant plaats zou vinden.
Zo zegt het stadsdeel dat het onjuist is dat er op sociale Nooit, nooit, nooit is er met bewoners en gebruikers
media gesproken wordt over de kap van 400 bomen.
van het park op enigerlei wijze gecommuniceerd dat
Het gaat om de kap van 334 bomen. Dat klopt. Maar
het om honderden goede en gezonde bomen zou gaan.
dat er inmiddels al 70 bomen zijn gespaard komt juist
Oorspronkelijk zou er in het plan van het ontwerpbureau
door de acties van de tegenstanders van de kap, van de ook nauwelijks herplant plaatsvinden. Dat er uiteindelijk
meer dan 150 indieners van bezwaarschriften en door
herplant (overigens grotendeels buiten het park) zal
de Vrienden van het Oosterpark. Als het stadsdeel goed
komen, is ook alleen maar te danken aan het verzet van
de facebookpagina tegen de bomenkap had gelezen
veel bewoners van Oost.
had zij ook kunnen zien dat er juist met nadruk wordt
stilgestaan bij het voortdurend wisselen van cijfers.
En dat is het andere punt waar geen misverstand over
Eerst ging het om de kap van 404 bomen. Toen kwam
bestaat: de participatie met bewoners bleek achteraf
de kapvergunning met 396 bomen. Toen werden er een
een farce te zijn. Ja, er zijn informatieavonden geweest,
aantal eiken gespaard en daarna nog meer bomen. Maar wandelingen en bijeenkomsten met de klankbordgroep.
de bezwaren gingen in op de kapvergunning waarin
Maar daarop was steeds sprake van de kap van ‘enkele
sprake is van 396 bomen. Omdat hierop nog steeds
zieke bomen’, en herplant. De massale kap werd pas
vervolgprocedures lopen is dit aantal als uitgangspunt
duidelijk bij het publiceren van de kapvergunning. Het
gehandhaafd. Maar diverse keren is benadrukt dat
stadsdeel schermt met een kaart waarop alle te kappen
het inmiddels gaat over 334 bomen. Als het stadsdeel
bomen zouden hebben gestaan. Ongetwijfeld zal dit wel
goed gelezen had was het duidelijk dat er hier geen
kloppen. Maar die kaart was voor de kapvergunning
misverstand over bestaat.
niet gecommuniceerd in het ‘participatietraject’ met de
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bewoners. Waarschijnlijk zat die ergens tussen de stapels
vergaderstukken die mensen maar zelf hadden moeten
ontdekken tussen de vele papieren bergen. Overigens is
er nergens in dit traject aan bewoners een gekwalificeerd
advies gevraagd. Het stadsdeel gaf alleen informatie.
En dat is wel erg eenrichtingsverkeer, en geen participatie
volgens de definitie van de Nationale Ombudsman.
De participatie die wel geslaagd is, is de participatie
geweest met de organisatoren van de evenementen.
Maar daarbij lijkt het stadsdeel vooral bezig geweest te
zijn met die organisaties te faciliteren. Niet om te kijken
wat de gevolgen zijn van de vele grote evenementen
voor de toestand van het park en voor de omwonenden.
Vernielingen aan het park door die evenementen zijn nu
nog steeds zichtbaar.
Ook is er in deze tijd een nieuw initiatief. Een nieuwe
actiegroep tegen de bomenkap laat van zich horen.
Op 23 april 2014 zal de Actiegroep Omsingeling
Oosterpark het licht zien.
De actiegroep richt zich ‘Tegen de geplande massale
bomenkap en grote evenementen in het Oosterpark.

Geen nieuwe hotels en terrassen! Wij Amsterdammers
eisen inspraak en diepgaand onderzoek naar de besluitvorming van het miljoenenverslindend project ‘Verdubbeling Oosterpark’.’
De demonstratieve bijeenkomst op woensdagavond
23 april om 18.00 uur is een groot succes en trekt veel
belangstellenden. De initiatiefnemer Ernst Sonneveldt
houdt een toespraak.

24 april 2014
Op 24 april 2014 is er een rumoerige algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark.
Het bestuur van de Vereniging heeft gesprekken gevoerd
met Ivar Manuel, de voorzitter van het stadsdeel. Het
stadsdeel wil af van de rechtszaak die de Vereniging
voert tegen het stadsdeel om de bomenkap tegen te
houden. De rechtszaak staat gepland op 14 mei 2014.
Op 10 en 17 april voert het bestuur van de Vereniging
Vrienden van het Oosterpark overleg met het stadsdeel.
Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel is bereid een
aantal toezeggingen te doen: een aantal eiken bij het
pierenbadje blijven behouden, de hoge populieren bij
de tennisbaan blijven behouden, de nieuwe brug bij het

Omsingeling Oosterpark
www.facebook.com/omsingelingoosterpark
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Verzamelen bij de muziekkoepel
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eilandje komt er niet, evenmin als de toegangswegen
daarvoor en de bomen die men daarvoor wilde kappen
blijven behouden, de iepen bij de muziekkoepel blijven
behouden (op een enkel echt zieke na). Verder zal het
Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie voorstellen
om het locatieprofiel van het Oosterpark te veranderen,
dat houdt in dat er geen grote besloten festivals meer in
het park komen, en dat er geen zware muziekbelasting
meer mag bij evenementen.

publicitaire middelen tegen de renovatie en brengt
diverse kritische rapporten uit over het project Verdubbeling Oosterpark. Voor de verdere duur van de renovatiewerkzaamheden leggen de activiteiten van de stichting
fors tijdsbeslag op leden van het projectteam en met
name van de programmamanager en de communicatiemedewerker. De tegenstellingen zijn van dien aard dat
er geen gesprek of werkbare relatie ontstaat tussen de
stichting en het stadsdeel. Het stadsdeel praat verder
met de VVO over de ontwikkelingen in en om het park in
de 1e en 2e fase en later in de aanloop naar de 3e en 4e
fase van het project.”

Het bestuur van de Vereniging heeft met de eigen
advocaat, Phon van der Biesen, de inschatting gemaakt
dat ze feitelijk weinig kans hebben om de rechtszaak te
26 augustus 2014
winnen. Daarom besluiten ze om akkoord te gaan met
Ivar Manuel, de voorzitter van het stadsdeel Oost, schrijft
de toezeggingen van Ivar Manuel en te stoppen met de
rechtszaak. In ieder geval zijn er sinds de oorspronkelijke een brief aan de bestuurscommissie Oost over de stand
van zaken in het Oosterpark. “Het Oosterpark telt een
kapvergunning 102 bomen gespaard.
paar duizend bomen”. In september wordt begonnen met
de kap van 302 bomen. “Er worden 70 nieuwe bijzondere
Tijdens de ledenvergadering is hier heftige discussie
bomen bijgeplaatst voor een gevarieerd bomenbestand
over. Weliswaar worden er minder bomen gekapt dan in
de oorspronkelijke plannen van het stadsdeel, maar nog en geur en kleur in alle seizoenen.” “De vastgoedeigenaren aan de noordrand zijn bereid om hun terreinen
steeds wil het stadsdeel 302 bomen kappen. Daar zijn
toegankelijk te maken voor de vele bezoekers van het
ook zieke bomen en zaailingen tussen, maar ook nog
Oosterpark door de hekken te verwijderen. (…) Het
meer dan 100 gezonde bomen die alleen maar in de
openstellen van deze grote terreinen aan de noordrand
weg staan van het ontwerp van het park.
levert straks veel extra openbare ruimte en groen op voor
de parkbezoeker”.
Het voorstel van het bestuur van de VVO wordt in
stemming gebracht: 29 stemmen zijn voor stopzetting
Deze brief staat vol onjuistheden. Er staan geen
van de rechtszaak, 6 stemmen tegen en 6 mensen
duizenden bomen in het Oosterpark. Zelfs jaren na
onthouden zich van stemmen.
de oplevering van het gerenoveerde park zijn er geen
70 bijzondere bomen bijgeplant. De hekken van de
Het gevolg van het stopzetten van de rechtszaak is
gebouwen aan de noordkant blijven gesloten. De
dat de bomenkap per september kan beginnen.
terrassen van de horeca zijn meer in het park gekomen.
Op 28 mei vindt de definitieve gunning plaats om
Verder is er een groot gebouw bijgekomen en een grote
de renovatiewerkzaamheden uit te voeren.
betonnen skatebaan. Er is geen toename van groen in
de openbare ruimte.
In de evaluatie van het stadsdeel wordt ook
teruggekeken op de controverse in de Vereniging
Ook geeft Ivar Manuel aan hoe de financiering van het
Vrienden van het Oosterpark: “Het compromis leidt
project is geregeld. Voor fase 1 en 2 van het project is
tot een splitsing in de VVO. Degenen die zich niet in
4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld uit het Parkeerfonds.
het voorstel kunnen vinden stappen uit de vereniging
De centrale stad geeft 1,3 miljoen uit de groengelden. Het
en starten een nieuwe groep. Eerst krijgt dit vorm in
onderhoud van het park komt uit de normale begroting.
Omsingeling Oosterpark, later in de stichting Herstel
27 augustus 2014
Oosterpark. De stichting verzet zich met juridische en
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Verslag van de commissie Algemene Zaken van
de gemeenteraad met inspraak van de actiegroep
Omsingeling Oosterpark over de kapplannen van
de bomen in het Oosterpark.
www.youtube.com/watch?v=nWpH66c_XHw&list=PLeuUoXeLsBE6uhSLB0_hfOSU94NEMyLaC&index=5

staat. Op zondag 31 augustus start om 15.00 uur een
officiële protestmars bij de Hortus Botanicus. Om 16.00
uur vindt de slotmanifestatie plaats bij de muziekkoepel
in het Oosterpark. Op een speciale facebook pagina roept
de actiegroep ‘Omsingeling Oosterpark’ bewoners en
bekende in Amsterdam geboren Nederlanders op om mee
te lopen om zo het besluit van tafel te krijgen.
Het Oosterpark is een belangrijk stadspark met een
grote sociale functie. Veel bekende Amsterdammers
zijn er mee opgegroeid. Het voelt “alsof iemand heeft
besloten om de helft van alle bomen in het Vondelpark
te kappen”. Met inmiddels duizenden ontvangen adhesiebetuigingen van verontruste Amsterdammers op zak
heeft de actiegroep de nieuwe gemeenteraad inmiddels
uitgebreid geïnformeerd over het besluit van het
voormalige stadsdeelbestuur en probeert met politieke en
juridische argumenten de voorgenomen bomenkap met
onmiddellijke ingang op te laten schorten. Actievoerder
Ernst Sonneveldt vindt het “een krankzinnig besluit”.
Sonneveldt: “In de huidige plannen van het stadsdeel
wordt het karakter van het Oosterpark ernstig geweld
aan gedaan. De planvorming en uitvoering ervan bevatten
elementen van misleiding en onbehoorlijk bestuur”.
“Allemaal voldoende aanleiding om een pas op de plaats
te maken en alles nog eens goed te bestuderen. Laten we
hopen dat het nieuwe stadsbestuur tot bezinning komt.”

31 augustus 2014
Op 31 augustus 2014 organiseert de actiegroep
Omsingeling Oosterpark een demonstratie tegen de
aanstaande kap van de bomen in het Oosterpark.
In een persbericht wordt hiervoor opgeroepen:
“AMSTERDAM - In het Amsterdamse Oosterpark
verdwijnen 450 bomen om ruimte te maken voor
nieuwbouw en horeca. Dat is bijna één derde deel van
het totale bomenaantal in het park. Met dit besluit van
de gemeente Amsterdam blijft er niet meer over dan
een kaal stadsplantsoen. Duizenden Amsterdammers
hebben een petitie getekend om de kap van de bomen
tegen te houden en het park te behouden in originele

De actiegroep eist een onderzoek naar onder andere
de communicatie en de financiële zaken (begrotingen
en dekking) maar vooral naar het gegeven dat de
gemeente het Oosterpark wil transformeren naar een
kaal stadsplantsoen met zogenaamde zichtlijnen, waar
je straks tegen gebouwen aankijkt in plaats van tegen
bomen. De actiegroep is inmiddels bijna gereed met een
alternatief voorstel wat veel goedkoper is en waarbij de
meeste bomen gewoon kunnen blijven staan.”
Ruim 200 mensen lopen mee in de demonstratie.
‘Omsingeling Oosterpark’ hoopt nog steeds de kap van de
bomen tegen te kunnen houden. Volgens de actiegroep
kan dit omdat bij de kapvergunning geen rekening is
gehouden met het werkelijke aantal bomen, en er geen
ecologische toets is gehouden. Met deze nieuwe feiten
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Toespraak bij de Muziekkoepel, 31 augustus 2014. Ernst Sonneveldt bij de protestmars ‘Omsingeling Oosterpark’.

wil de actiegroep dat de gemeenteraad de kap stillegt:
“En volgens Omsingeling Oosterpark zijn die nieuwe
feiten er. Vooral omdat na uitgebreid onderzoek is
gebleken dat de aantallen bomen waarover het
stadsdeel spreekt gewoon niet kloppen.
Maar er is natuurlijk meer. Ecologisch klopt de
onderbouwing van het stadsdeel gewoon niet. Ecologie
is in de beperkte visie van het stadsdeel het idee of
een boom gezond is of niet. Volgens de kapvergunning
kunnen dode en zieke bomen gewoon gekapt worden.
Maar ecologie houdt zich juist bezig met het geheel
van goede omstandigheden van bodem, planten en
dieren. Zo komen er in het Oosterpark soorten zeldzame
vleermuizen voor. Die huizen en broeden in holtes van
dode of zieke bomen. Net als uilen en diverse andere
vogels. Bij ecologisch beheer van parken en bossen
wordt hier rekening mee gehouden. En worden niet
tegelijk alle dode en zieke bomen verwijderd. Dat heeft
anders tot gevolg dat diverse, ook zeldzame, diersoorten
hier verdwijnen.
Het stadsdeel heeft hier geen rekening mee gehouden.
Terwijl GroenLinks in Oost enerzijds altijd roept dat ze
voor ecologisch beheer zijn, lijken de wethouders van
GL niet eens te weten wat ecologie betekent.

Driehonderdtwee bomen wil stadsdeel Oost kappen.
Maar de redenen voor deze kap zijn slecht onderbouwd.
Het stadsdeel schermt alleen met geld en met de
drainage die nodig is. Dat klopt. Maar die drainage kan
juist goedkoper dan nu voorgesteld wordt. Bovendien
heeft drainage geen zin als er niet tegelijk over het
gebruik van het park wordt gesproken. De grote velden
van het park bestaan uit losse grond. Als hier grote
muziek- en dansfestijnen zijn dan klinkt de grond in door
de duizenden mensen die tegelijk op en neer springen.
Daar is geen drainage tegen opgewassen. De grond
verzakt gewoon. Verbetering van het Oosterpark kan
niet zonder een beter evenementenbeleid.”

10 september 2014
Op 10 september 2014 legt Omsingeling Oosterpark deze
nieuwe feiten voor aan de Bestuurscommissie Oost. Het
Dagelijks Bestuur zegt toe alsnog een ecologische toets
te houden naar beschermde vleermuizen en andere
beschermde fauna.
De dag na die toezegging, op 11 september 2014, heeft
het stadsdeel de vleermuis-scan gehouden. Let wel:
die scan naar vleermuizen werd overdag gehouden.
En overdag werden er geen vleermuizen aangetroffen.
‘s Avonds is niet naar vleermuizen gekeken.

53

Zwartboek Project Verdubbeling Oosterpark

Het evaluatierapport van het stadsdeel over de start van
de bomenkap: “In september 2014 begint de renovatie
met het weghalen van de bankjes en de voorbereidende
werkzaamheden aan het pierenbad. In deze eerste
maanden van de uitvoering wordt het eerste deel van
de bomen gekapt en worden bomen verplaatst. Abusievelijk wordt er een eik gekapt, die behouden had moeten
blijven. In 2015 wordt dat gecompenseerd. Een grote
iep verhuist naar stadsdeel Noord. Ondertussen voert
de afdeling Groenbeheer regulier onderhoud uit aan de

bomen. Ook het grondwerk start (verbeteren van de
ondergrond, kabels en leidingen).”
Inspraak Ernst Sonneveldt bij de bestuurscommissie
Oost, onder meer over de onjuist aantallen bomen die
het stadsdeel hanteert die in het park staan en over
ontduiking van de natuurwet:
https://oost.notubiz.nl/vergadering/126327/Voorbereidend%20AB%2010-09-2014?
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10 september 2014

20 september 2014

Verslag Amsterdamse gemeenteraad: actualiteit van
de Partij voor de Dieren over de bomenkap in het
Oosterpark. Onder meer over het aantal bomen in het
park. En een oproep om per direct te stoppen met de
bomenkap tot er een schouw in het park gehouden
is. Tevens het verzoek om wel door te gaan met het
opknappen van het park, maar dan in eerste instantie
met het aanleggen van drainage en het kappen van
bomen aan te houden.

Op 20 september 2014 wordt een sfeerbeschrijving op
de pagina Red de Bomen in het Oosterpark geplaatst:
“Droevige beelden
De kap in het Oosterpark is deze week wel heel
voortvarend ter hand genomen.

17 september 2014

Terwijl ook een aantal bomen die bewoond werden door
vleermuizen zijn verdwenen. Een fors deel van de bomen
is verdwenen. De kwaliteit van de lucht in de buurt, met
de drukke verkeerswegen, zal slechter worden. Wat ook
geldt voor de gezonde lucht van de patiënten van het
ziekenhuis.
Politici van genoemde partijen hebben het in hun
verhalen vaak over het nastreven van een win-win
situatie. Hier hebben zij in ieder geval een lose-lose
situatie gecreëerd.”

En het had allemaal niet gehoeven. Of het had anders
gekund. Als het stadsdeel maar niet zo bang zou zijn
geweest voor de eigen bewoners en van het begin af aan
met hen had gesproken. In de buurt leven veel ideeën.
Opmerkelijk is dat GroenLinks uitgesproken voor het
Veel menen zijn bereid om mee te praten. Maar van enige
doorgaan met bomenkap is, gezien de maidenspeech
participatie waarin ruimte was voor ideeën was geen
van het raadslid Jasper Groen: de bomenkap is goed
plaats. Alles was voorgekauwd. Mensen met opmerkingen
voor het park. Hij krijgt volledige steun van de VVD en
werden weggezet als lastig, zeurende burgers.
van D’66 wethouder Choho.
De bestuurscommissie Oost, voorheen stadsdeel Oost,
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/
heeft veel papieren beleidsnota’s over participatie,
vergadering/100381/RAAD%2010-09-2014?
over groen beleid, over opkomen voor de luchtkwaliteit.
(Raadsvergadering, agendapunt 23a, 3:09 uur.)
Allemaal papieren stukken voor in de onderste
laden. Verbazingwekkend vooral dat GroenLinks deze
14 september 2014
grootscheepse vernieling als een verbetering van het park
De Actiegroep Omsingeling Oosterpark vraagt bij de
durfde verkopen. Met enthousiaste steun van vooral PvdA
rechter een voorlopige voorziening aan om de kap van de en D66. Ze moeten zich schamen.
bomen tegen te gaan, met name omdat de vleermuisscan
van het stadsdeel onvoldoende is uitgevoerd.
Op de foto’s zijn stammen te zien van dikke, gezonde
bomen die nu eeuwig zullen zwijgen. Het ruisen is hen
De rechtbank informeert bij het stadsdeel en verneemt
vergaan. Maar het ergste vind ik vooral dat ook al het
dat alle bomen inmiddels al gekapt zijn. Om die reden
lage groen, de struiken en begroeiing zijn verwijderd.
wordt de voorlopige voorziening afgewezen.
Er wordt nog druk gewerkt, maar de ‘zichtlijnen’ van
De verklaring van het stadsdeel aan de rechter is echter GroenLinks/PvdA/D66 zijn al heel duidelijk. Met het lage
volledig onjuist en kan men regelrecht leugenachtig
groen verdwijnt er ook de nest- en schuilgelegenheid voor
noemen: er is pas begonnen met de bomenkap en
kleine vogelsoorten. Veel vogelgeluiden zullen voor altijd
nog lang niet alle bomen zijn gekapt.
verstomd zijn.

Inspraak actiegroep Omsingeling Oosterpark in de
gemeenteraad met als aanleiding de slechte dossierkennis van de gemeenteraadsleden, met name omdat
de raadsleden niet op de hoogte zijn van het aantal
bomen in het Oosterpark, noch over de financiën van
het Project Verdubbeling Oosterpark.
https://www.youtube.com/watch?v=3iSG6bs25qM
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De laatste boom op het terrein van Mauritskade 61 (de toekomstige locatie van het Pillows Hotel) wordt gekapt.

2 oktober 2014
Op 2 oktober 2014 wordt op de facebookpagina Red
de Bomen in het Oosterpark teruggekeken op wat er
gebeurd is sinds de pagina anderhalf jaar geleden is
gestart. Er zijn resultaten gehaald: 102 bomen zijn gered.
Maar nog steeds worden 302 bomen gekapt. En dat niet
alleen: het stadsdeel gaat door met nog meer bomen te
kappen in het park.
In het huis-aan-huisblad De Echo staat die week de
aanvraag voor een kapvergunning voor 55 bomen bij
Hotel Arena. In totaal zijn er plannen voor de kap van
150 bomen aan de noordkant van het park.
Daarnaast lijkt het park ook weer gebruikt te gaan
worden in de toekomst voor grote evenementen,
ondanks de toezeggingen van het bestuur van het
stadsdeel aan de VVO.
Tijdens de werkzaamheden in het park kunnen hier geen
grote evenementen plaatsvinden. Cynisch is wel om te
zien dat een van de festivals die voor veel vernieling
in het Oosterpark heeft gezorgd, Appelsap, wegens de

werkzaamheden verhuist naar het Flevopark. Tot dat
moment was dat een mooi en onaangeroerd natuurpark.

14 oktober 2014
De advocaat van de actiegroep Omsingeling Oosterpark
schrijft een brief aan het stadsdeel over de vernieling aan
het park en illegale kap. De Stichting had een verzoek
voor handhaving gedaan bij de minister omdat voor de
kap geen vleermuizenscan was gehouden. In afwachting
van het oordeel hierover werd verzocht de kap stil te
leggen. Dit verzoek werd door de rechter afgewezen.
Volgens het stadsdeel was er wel een vleermuizenscan
geweest. Daar liep echter nog een juridische procedure
tegen. Maar de rechter liep dus al vooruit op een
uitspraak over een bezwaarprocedure. Bovendien liep er
nog een tweede handhavingsverzoek: het stadsdeel had
namelijk erkent dat er illegaal een grote eik was gekapt.
Er waren vermoedens dat er meer bomen illegaal gekapt
waren. In afwachting van een onderzoek hierna werd
verzocht de kap stil te leggen. Ook hier werd door de
rechter aan voorbij gegaan.
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16 oktober 2014
Op 16 oktober 2014 volgt de volgende kapvergunning:
De kaalslag van het Oosterpark en omgeving gaat nu
de volgende fase in. In De Echo is te lezen dat er een
kapvergunning is verleend voor de kap van 23 bomen
bij Mauritskade 57, het pand van het voormalig Laboratorium Gezondheidsleer.
Op 7 mei 2014 werden de plannen gepresenteerd
voor de verbouwing van het voormalige pand van
het monumentale Laboratorium Gezondheidsleer.
De eigenaar van het pand, de ontwikkelaar COD
(Cradle of Development) wil hier een hotel vestigen
met ongeveer 180 kamers.
Natuurlijk leest het in de stukken van het stadsdeel
weer als een verkooppraatje. Het zou groener worden.
En volgens de plannen zouden er 11 nieuwe bomen
gepland worden.
Dit is in tegenspraak met de kapvergunning die nu is
verleend. Hierin staat dat er 9 bomen herplant worden
(en geen 11), maar eerst moeten er 23 bomen gekapt
worden. Per saldo verdwijnen hier dus 14 bomen. En dat
werd natuurlijk niet vermeld in de eerdere berichten van
het stadsdeel.
De verbouwing van het laboratorium Gezondheidsleer is
het eerste van meer plannen om meer hotels te vestigen
aan deze kant van het Oosterpark. Buiten natuurlijk de
forse uitbreiding van Hotel Arena, waar ook nog een
kapvergunning voor komt.
De hoofdingang van het Arena-gebouw aan de parkzijde
wordt weer in ere hersteld. Op zich mooi. Maar het lijkt
er wel op dat het park een deel van zijn functie voor
de buurt gaat verliezen en nu vooral de achtertuin gaat
worden voor de diverse hotels, waar dit hotel met 180
kamers de vierde op rij is in het Oosterpark.

2 december 2014
Op 2 december 2014 meldt Omsingel Oosterpark:
“ +++ GEMEENTE AMSTERDAM BEBOET ZICHZELF +++.
Burgemeester en Wethouders leggen Stadsdeel Oost
de eerste dwangsom op van 5.000,- euro bij het niet

vervangen van de onterecht gekapte eik. Dit blijkt
vandaag uit de brief met excuses van B&W aan
Omsingeling Oosterpark.
Niet alleen de inmiddels beroemde onterecht gekapte
eik, maar ook de andere 16 ‘vermiste’ bomen plus de
verwoesting van de habitat van vleermuizen en de
rozentuin zullen eerdaags door B&W intern worden
getoetst op de door onze actiegroep geconstateerde
onrechtmatigheden gerelateerd aan de kapvergunning.”

2015
Evaluatierapport van het stadsdeel:
“In januari 2015 start het tweede deel van de renovatie
met de kap van de resterende de bomen op de kaplijst
en het slopen van het sportgebouwtje. In januari wordt
regulier onderhoud gepleegd aan de zuidkant van het
park. Het aanleggen van de paden neemt een aanvang
en men begint aan pierenbad en speeltuin. In maart
start de aanpak van het drainagesysteem met het
verwijderen van de bovenlaag van de grasvelden en
het aanbrengen van de drainagebuizen. Ook graaft men
voor de vijveruitbreiding. Liander vernieuwt in april
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Het stadsdeel had een ‘gelijkwaardige’ eik moeten herplanten voor de illegaal gekapte boom. Dit sprietje lijkt
natuurlijk niet op een gelijkwaardige boom.

de gasleiding die onder het pad ligt. In mei wordt het
middenpad geasfalteerd. Nieuwe bomen worden geplant.
De verschillende nutsvoorzieningen (riolering, verlichting,
elektra) worden, zoals gebruikelijk is, aangelegd door
aannemers die de verschillende opdrachtgevende partijen
(o.a. Waternet en Verkeer en Openbare ruimte) inhuren.
Hun werkzaamheden zijn in de totaalplanning van het
project opgenomen. In juni arriveert de nieuwe brug en
start het inzaaien van het gras. Een storm in juli leidt op
diverse locaties in het park tot schade aan bomen. In de
zomer en het vroege najaar worden de paden afgerond,
tafels en banken geplaatst en loopt het pierenbad
weer vol met water. De speelslinger wordt aangelegd.
In het najaar volgt de her-aanleg van de entree aan de
Mauritskade en plaatst de aannemer grote hoeveelheden
bollen, deels gebeurt dat handmatig, deels met machines.”

Amsterdam heeft ingediend, omdat de gemeente
weigerde de flora- en Faunawet te handhaven.

3 februari 2015

Memo van projectleidster Lidy Schoon ter informatie aan
het algemeen bestuur van Oost. In dit memo geeft de
projectleidster de stand van zaken van het project aan.
Verwacht wordt dat fase 1 en 2 in juni 2015 zijn afgerond.
Wel zal het Parkhart, waar vroeger de piramide stond een
andere invulling krijgen. Er was hier een kleine horecavoorziening met speelvoorziening gepland, maar die
zal hier niet komen. Men wil gaan experimenteren met
‘mobiele horeca’. Opnieuw wordt hiermee het Definitief
Ontwerp van de deelraad aangepast, zonder opmerkingen
hierover van de deelraadsleden.
De oude speeltuin aan de ‘s Gravesandestraat is sinds
15 januari 2015 gesloten. De nieuwe speelvoorzieningen
19 januari 2015
zijn nog niet klaar, doordat de aanbesteding hiervan
Op 19 januari 2015 is er een hoorzitting op het stadsdeel- tegenviel. Over de kosten van die aanbesteding wordt
kantoor. Dit is een vervolg van de bezwaarprocedure die niets vermeld, en er wordt niet naar gevraagd door de
de actiegroep Omsingel Oosterpark tegen de gemeente
deelraadsleden.
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Ook wordt vermelding gemaakt in dit memo van de
“Actiegroep Omsingeling Oosterpark, een afsplitsing
van de Vrienden van het Oosterpark” die zich juridisch
blijft verzetten tegen de bomenkap. En er wordt
melding gemaakt dat hierdoor ook de ombudsman is
ingeschakeld en men “de procedures rond het voorbereiden van de kap en het kappen zelf aangescherpt”.
Lidy Schoon meldt niet dat dit kwam omdat de
Actiegroep had aangetoond dat er illegaal een eik was
gekapt, en dat er 15 bomen niet klopten met de kaplijst.
Verder gaat het memo in op het vervolg van de besluitvorming over de uitvoering van fase 3 en 4.
Afgesproken wordt dat dit in nauwe samenwerking gaat
met de vastgoedeigenaren: de hotels en horeca die er
aan de noordzijde komen. De eigenaren kunnen met
plannen komen, en alleen als die erg afwijken van het
Voorlopig Ontwerp zal men naar de deelraad gaan. Maar
in de praktijk worden de plannen van de eigenaren
voorgelegd aan adviescommissies en zonodig wordt een
wijziging van het bestemmingsplan tegelijk met een
kapvergunning aangevraagd.
Op deze manier worden de uitvoering van de fase 3 en
4 volledig in handen van de vastgoedeigenaren gelegd
en werkt het stadsdeel mee om dat formeel in orde te
maken. Perceelsgewijs wordt in het memo aangegeven
wat de plannen zijn.
De eigenaar van het perceel Het Paardenweitje wil niet
meewerken aan het project Verdubbeling Oosterpark.
In september heeft Hotel Arena een kapvergunning
voor 55 bomen aangevraagd, die ondanks juridische
procedures hiertegen in de winter van 2014 zijn gekapt.

13 februari 2015
Op 13 februari 2015 brengt de actiegroep Omsingeling
Oosterpark met een filmpje in beeld hoe het park er
vroeger uitzag en wat er gebeurt tijdens de renovatiewerkzaamheden. Met behalve beelden van gesneuvelde
bomen bijvoorbeeld ook beelden van dode beschermde
dieren, zoals vleermuizen.
www.youtube.com/watch?v=jRAasPRoFKc

19 maart 2015
Themaverhaal Oosterpark van Fotoverhalenclub het
Geheugen van Oost, met beelden van de werkzaamheden
in het Oosterpark.
www.youtube.com/watch?v=ULH-gntvoek

31 mei 2015
interview op Buurttelevisie Amsterdam Oost met Ernst
Sonneveldt over de kosten en de gang van zaken rond de
herinrichting van het Oosterpark en over de weigering om
onderzoek te doen naar gif in de grond. Alsmede over de
aantallen bomen en over verschillen die er nu optreden
met het aangenomen Definitief Ontwerp van het park:
www.youtube.com/watch?v=PwZaCyw6jjg

6 juni 2015
Op 6 juni 2015 heeft de site van het stadsdeel een
tussenbericht over de ‘renovatie’ van het park.
“Oosterpark bijna open
De renovatie van het Oosterpark schiet nu behoorlijk op.
Op 26 september 2015 is de officiële opening. Vanaf deze
maand krijgen parkbezoekers de delen die klaar zijn,
alvast weer terug. De grote grasvelden zijn opgehoogd en
kregen drainage. Geen plassen meer, het water vloeit af
naar de vijver. Het middenpad kreeg een nieuwe fundering
en werd smaller en meer slingerend gemaakt. Er staan
nieuwe banken en nieuwe lantaarns. In de zomer werken
we nog door aan het pierenbad, de speelslinger en de
uitbreiding van de vijver (bij Hotel Arena). De ingangen
bij de Muiderkerk en Mauritskade gaan weer open zodra
de grote machines klaar zijn en het dus veilig is, naar
verwachting half juni. De grote grasvelden hebben nu nog
hekken. Die gaan weg zodra het gras sterk genoeg is.
Als het weer meewerkt: half juli het grote gazon en half
augustus het kleinere gazon. Nieuw ingezaaid gras op
andere plekken krijgt geen hekken (daar wordt het park
niet gezelliger van). Wel komt er een afzetlint en vragen
we bezoekers het gras nog even rustig te laten groeien.”
Zeker met de kennis achteraf, en vooral de kennis hoe
fout de renovatie is uitgevoerd, is dit wel een heel
cynisch bericht.
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26 juli 2015

over het Oosterpark dat maar nat blijft. Op facebook
Tijdens de werkzaamheden aan het Oosterpark sneuvelen wordt hier commentaar op gegeven:
een aantal bomen tijdens een storm.
“Drainage
14 september 2015
Tja, dat sinds het ‘opknappen’ van het Oosterpark er
Arend Wakker over de Parrotia in het Oosterpark:
een groot probleem is met de drainage is iedereen al wel
www.youtube.com/watch?v=irDOX_Fuc8w
opgevallen. Natuurlijk is een park na een regenperiode
altijd nat. Maar de waterpartijen in het Oosterpark
26 september 2015
zijn niet normaal. De ellende is dat het natuurlijk ook
Op 26 september 2015 wordt het park feestelijk heropend voorspeld is. Al voor de massale bomenkap is door
door stadsdeel-wethouder Ivar Manuel en gemeentelijk
deskundigen uitgerekend hoeveel water bomen opnemen.
wethouder Choho, beiden van D66:
En dat er nu duizenden liters water niet meer afgevoerd
www.youtube.com/watch?v=fi-6tei-YS8
kunnen worden. De Bestuurscommissie Oost wees
er hierbij altijd op dat het nieuwe drainage-systeem
13 december 2015
alles zou oplossen. Niet dus. De ellende is nu wel dat
Sinds de oplevering van het gerenoveerde Oosterpark
het waterprobleem duidelijk is. Maar na de, vaak fel,
is de wateroverlast groter dan ooit van tevoren.
gevoerde discussie, zal de Bestuurscommissie dit niet toe
Op 13 december 2015 verschijnt een stuk in Het Parool
willen geven. Het is altijd lastig als je ongelijk blijkt te
18 september 2015: foto’s van een nat park
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hebben. Ik ben benieuwd of er bestuurders zijn die
over hun schaduw heen kunnen springen en gewoon
de problemen oplossen....”

22 december 2015
Op 22 december 2015 verschijnt er een stuk over de
verpretparkisering van het centrum van Amsterdam in de
krant. Jammer is wel dat er alleen maar aandacht is voor
het centrum zelf. Sinds men hier hardere maatregelen
wil tegen meer hotels, verschuiven de hotels naar net
buiten het centrum. Met name Amsterdam-Oost kent een
enorme toename van hotels. De hele noordkant van het
Oosterpark, dat grenst aan stadsdeel centrum, zal gereed
gemaakt worden voor hotels.

Wateroverlast
Eind september 2015 worden er veel plassen
waargenomen in het park. Het park is op een flink aantal
locaties aanhoudend te nat. Ook de direct betrokkenen
bij de gemeente worden verrast door deze ontwikkeling.
Er is niet direct een verklaring voor handen. Er worden
diverse noodmaatregelen getroffen aan de zuidzijde van
het park: er wordt water weggepompt, het waterpeil
wordt verlaagd. Buurtbewoners en (gemeente)raadsleden
tonen zich bezorgd. Raadsleden stellen vragen in de
commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de
gemeente. Daarmee raakt ook de wethouder Openbare
Ruimte en Groen direct betrokken bij de problematiek. In
december 2015 worden hydrologische en bodemkundige
veldinspecties gedaan (quick scan). Geconstateerd wordt
dat de drainage slechts voor een deel functioneert, er
molgoten en kolken verstopt zijn, een aantal plantvakken
te nat is en in delen van het park de bodem is verdicht
als gevolg van de werkzaamheden. Aan de zuidzijde
van het park wordt grote natheid geconstateerd.
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 één
van de belangrijkste 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
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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 erbij en keek ernaar.

bodem. Tijdens de werkzaamheden is grond afgegraven,
opgeslagen in depot, schoongemaakt, gezeefd 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,
Vooral belangrijk hier zijn de rapporten en adviezen van met als resultaat een dichte, ondoordringbare laag.
de Grontmij die al in 2011 waren uitgebracht. In 2011
Die ligt op een aantal plaatsen in het park als een
worden expliciet een aantal varianten genoemd om
pannenkoek op de bodemlaag er onder. Water zakt hier
de problemen aan te pakken. Grontmij noemt de z.g.
niet in weg en zuurstof kan hier niet doordringen.”2
combivariant de “meest praktische variant”. Deze variant Een aannemer met ervaringskennis met het aanleggen
van natuurparken had deze fout nooit gemaakt.
bestaat uit:
Het evaluatierapport zegt hierover: “Ten aanzien van de
1. onderwaterdrainage grasvelden (basis).
grond speelt een aantal problemen. De onderzoeken van
2. profielverbetering grasvelden inclusief ophoging
Grontmij en Prohold brengen aan het licht: wortelschade
maaiveldniveau conform alternatief (0.10 m) (basis).
aan de bomen aan de noordzijde veroorzaakt door
3. molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel
zuurstofgebrek in de bodem door vochtverzadiging van
(noordzijde) en drain in hoofdpad.
de opgebrachte toplaag, door stijging van het grondwater
4. molgoot langs hoofdpad incl. lokaal rwa-stelsel
en door een sterk verdichte onderlaag in de bodem die
(zuidzijde) en een drain na eerst onderzoek te doen
de waterafvoer uit de toplaag belemmert. Daarnaast
naar de gevolgen op de omgeving.
is er directe wortelschade door het doorspitten van de
opgebrachte grond met een laag van de ondergrond. Dit
Daarnaast doet Grontmij nog een reeks extra aanbevehangt samen met de aard van het opgebrachte materiaal
lingen. De eerste daarvan is: Monitoring grondwa(zeer veel fijne delen) en de structuurloosheid van deze
terstanden en grondonderzoek: Grontmij adviseert
grond.”
peilbuizen te plaatsen bij gevoelige objecten rond en in
het park en deze regelmatig te bemeten. Deze aanbeveling
Overigens heeft ook het werken met zware voertuigen,
is overgenomen. De aanbevelingen van Grontmij waren
die bij en over de wortels van de bomen reden, een rol
goed. Maar bij de uitvoering van het Project Verdubbeling
gespeeld bij de bomensterfte.
Oosterpark heeft men hier geen rekening mee gehouden.
Een tweede oorzaak van de wateroverlast was het niet
Behalve dan het plaatsen van peilbuizen, maar daarmee
functioneren van de drainage van het park. Verkeerd
wordt de grondkwaliteit van het park niet beter.
aangelegde goten, afvoer naar de vijver die niet werkte,
Bomensterfte
verstopte drainagepunten. Opmerkelijk, omdat juist het
De extreme wateroverlast, met veel bomensterfte als
verbeteren van de drainage één van de redenen was om
gevolg, heeft een aantal oorzaken.
het Oosterpark te renoveren.
De belangrijkste is de foute grond die gebruikt is bij de
renovatie van het park. Het stadsdeel heeft dat zelf als
Daarnaast is de wateroverlast vergroot door de grote
volgt beschreven:
bomenkap: enkele honderden grote bomen waren
“In de noordzijde van het park is op veel plekken lang
gekapt in dit kleine park. Een gemiddelde boom van 10
water blijven staan. Hier is wel gerenoveerd. Wat hier
meter in blad zuigt per dag 300 liter water op. Parkbos
aan de hand lijkt te zijn is het ‘dichtslaan’ van de
(mengsel van loofbomen, stuiken en gras) zorgt ervoor
2 www.amsterdam.nl/projecten/oosterpark/aanpak-wateroverlast/
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Weer sneuvelde er een volwassen boom in het Oosterpark.

dat ongeveer de helft van de regenval weer verdampt via voor die locaties per plantvak een ophogingsvoorstel te
de bladeren.
maken.”
Bij de renovatiewerkzaamheden is hier geen rekening
Een ander advies van Grontmij betreft specifiek hoe om
mee gehouden. Met groot materieel werd zonder
te gaan met de bomen. “Advies is om in principe binnen rijplaten door het park gereden en werkzaamheden
de kroonprojectie van de boom geen grondwerken te
direct naast bomen uitgevoerd. De meeste wortels van
verrichten. Grontmij adviseert ook, gebaseerd op de
de bomen in het Oosterpark liggen in de kwetsbare
inventarisatie van het bomenbestand, om bij vervanging bovenste 30 cm grond. Veel wortels van bomen zijn door
van bomen de ontwateringssituatie te verbeteren en
de werkzaamheden onherstelbaar beschadigd.
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vormen voor de bomen. Er zijn tijdelijke noodmaat
regelen genomen, zoals het graven van watergeulen
bij de monumentale parrotia. Op andere plaatsenzijn
19 januari 2016
extra sleuven gegraven en is extra drainagezand
Als opvolger van de actiegroep Omsingel Oosterpark
aangebracht. Grontmij onderzoekt wat een lange
wordt de Stichting Herstel Oosterpark (SHO) opgericht.
termijn-oplossing kan zijn. Bij de parrotia wordt
“De stichting heeft ten doel: het herstel van de flora
een extra sleuf gegraven en worden de leidingen
en fauna van het Oosterpark, waaronder begrepen de
onderzocht. En wordt de bodemdichtheid onderzocht.
bescherming van dier- ,plant-, en boomsoorten, en voorts • Op het veld waar de piramide stond en daaromheen
is geen drainage aangelegd. Het is daar extreem nat.
al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings
Onderzocht wordt of hier toch drainage moet komen.
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede
Bomen staan hier langdurig in het water.
de behartiging van de belangen van de belanghebbenden
• Ten oosten van de vijver bij Hotel Arena blijft water
bij herstel van de flora […]”
staan. Dit komt door bodemverdichting als gevolg van de
www.hersteloosterpark.nl/2016/01/
werkzaamheden bij de renovatie. Er is nu een geul met
drainzand aangelegd, en de bodem wordt onderzocht.
Stichting Herstel Oosterpark stuurt op haar briefpapier met
logo haar ‘geloofsbrieven’ naar het stadsdeelbestuur met • De plantvakken naast de gazons aan de zuidzijde zijn
te nat. Onderzocht wordt of hier extra drains moeten
het verzoek haar inzake het Oosterpark te informeren.
komen en of de planten vervangen moeten worden.

2016

Wateroverlast, onderzoeken en oplossingen
“Grontmij onderzoekt vanaf januari 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. Eind januari informeert
de wethouder de gemeenteraad. De uitkomst van het
Grontmij- onderzoek wordt in februari verwacht.”
Wethouder Choho schrijft in zijn brief van 26 januari
2016 aan de commissie Infrastructuur en duurzaamheid
van de gemeente over de wateroverlast. Hij meldt dat er
nog onderzoek gedaan zal worden, maar nu al zijn zijn
conclusies dramatisch als het gaat over de kwaliteit van
de uitgevoerde renovatie van het park:
• Op diverse plaatsen werkt de drainage niet goed.
Er wordt onderzocht of dit komt door de verdichting
van de grond, of doordat de drainagebuizen niet goed
werken;
• molgoten waren verstopt;
• Diverse grondvlakken zijn te nat, wat een gevaar kan

De zuidzijde is erg nat. Onderzocht wordt of hier toch
drainage moet worden aangelegd. In zijn brief benadrukt
wethouder Choho, als excuus, “dat alle parken binnen de
ring te maken hebben met wateroverlast”. Hij vermeld
er niet bij dat bij het Oosterpark dit juist een van de
redenen was voor de renovatie, terwijl de problemen na
de renovatie groter waren dan daarvoor.
Op 12 januari 2016 vergadert de Bestuurscommissie
Oost over de locatieprofielen van de parken.
Hierin onder meer de conclusies van een uitgebreide
enquête onder omwonenden van het Oosterpark over het
gebruik van het park. Meer dan 70 % blijkt last te hebben
van evenementen; tweederde vindt het park niet geschikt
voor grote festivals als Loveland, Appelsap, Roots en
Keti Koti. Alleen over Keti Koti denkt men iets anders,
omdat dit geen evenement is waarvoor het park wordt
afgesloten, maar dat gratis en gewoon toegankelijk is.
Tegen kleinschaliger festivals, zoals het Bollywood-filmfestival en het Holland Festival, is minder bezwaar. Het
meeste last heeft men van te hard geluid, verkeers
bewegingen, afval en vervuiling, en de op- en afbouw
van de festivals. Meer dan de helft van de omwonenden
constateert dat de festivals tot grote schade leiden,
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vooral aan het gras, de bomen en de struiken.
Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat
de grote festivals buiten de stad thuishoren. Een
voorstel van de Vrienden van het Oosterpark om per
jaar maximaal één groot festival toe te staan, met een
maximum van 10.000 bezoekers, wordt door de Bestuurscommissie verworpen. Ook voorstellen om het aantal
evenementendagen te beperken en de opbouw van
festivals te beperken tot 5 dagen, worden verworpen.
oost.notubiz.nl/vergadering/234814/Besluitvormend%20
AB%2012-01-2016?fbclid=IwAR1QwIGYnESCIlkf2f-W4tKXn2CUXcFy60laYAG9pTOTKJdSZ1jCucmxIDY

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. Beiden stellen een aantal concrete maatregelen
voor. Op 2 maart vindt een expertmeeting plaats, waar
de aanpak op basis van de onderzoeksrapporten wordt
vastgesteld. Op 7 maart starten de werkzaamheden.
De wethouder informeert begin maart de (gemeente)
raadsleden middels een uitgebreide brief. Hij meldt
in die brief ook dat hij aan de bestuurscommissie
Oost gevraagd heeft een evaluatie te doen naar de
projectaanpak.”

Het officiële evaluatierapport van het stadsdeel
constateert: “In de tussentijd nemen de zorgen toe,
met name voor de gevolgen van de nattigheid voor de
bomen. Op 23 februari voert Prohold, 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

17 februari 2016
De Stichting Herstel Oosterpark biedt een onderzoeksrapport aan over de wateroverlast in het park. Door de
werkzaamheden zijn wortels van boven beschadigd, door
de grote vochtigheid van de grond sterven bomen af.
Nu al wordt voorzien dat er in de toekomst nog veel
bomen zullen sterven. www.hersteloosterpark.nl/
wateroverlast/persbericht-uitreiking-rapport-wateroverlast-als-gevolg-van-het-project-verdubbeling-oosterpark/
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tegen te gaan. Hij zal een extern onderzoeksbureau
inschakelen. Tegelijk ontkent hij dat er bomen sterven
door de renovatie van het park:
www.parool.nl/amsterdam/wethouder-bomen-oosterpark-niet-in-levensgevaar~a4252518/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

9 maart 2016
Op 9 maart 2016 schrijft wethouder Choho een update
over de wateroverlast in het Oosterpark aan de
commissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Als bijlage bij
deze brief zijn onderzoeksrapporten van Prohold en van
Grontmij.

De voorzitter van SHO biedt op 17 februari 2016 het
rapport ‘Het Verdronken Park’ aan aan D’66 wethouder
Choho.

Het Parool schrijft hier een artikel over. Opmerkelijk is
dat het stadsdeel nog steeds beweert dat de drainage
goed werkt.
www.parool.nl/amsterdam/bomen-oosterpark-dreigen-te-sterven-door-werkzaamheden~a4246082/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=free&utm_campaign=shared+content&hash=32b5b10c1b26d777425da9b2f2d6f180b290202e&fbclid=IwAR3w11IW4YW_gKhVmQXAsqk4dkkvyF_DlwMsIK-sb_9OCqV40FXB3vkJ5Fg
Ook het NRC schrijft over het natte Oosterpark op
19 februari 2016:
www.nrc.nl/nieuws/2016/02/19/overgebleven-bomen-oosterpark-ook-in-gevaar-1589924-a50285

26 februari 2016
Op 26 februari 2016 schrijft wethouder Choho aan de
gemeenteraad in een brief dat er maatregelen nodig zijn
om het waterballet dat in het Oosterpark is ontstaan,

De rapporten zijn schokkend. Het rapport van Prohold
constateert: “Langs de noordelijke parkrand is op alle
onderzochte locaties, verspreid over dit parkdeel recente
wortelsterfte geconstateerd. Het betreft vooral fijnere
beworteling tot een diameter van 1,5 cm. De wortelsterfte
is gedurende het afgelopen jaar ontstaan.”
Oorzaken
In volgorde van belangrijkheid is de wortelschade
veroorzaakt door:
1. Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door volledige
vochtverzadiging van de opgebrachte toplaag;
2. Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door stijging
van het grondwater;
3. Zuurstofgebrek in de bodem veroorzaakt door een
sterk verdichte onderlaag in de bodem, waardoor de
waterafvoer uit de toplaag verder belemmert wordt.
4. Directe wortelschade door het doorspitten van de
opgebrachte grond met een laag van de ondergrond.
De gevolgen voor de bomen worden precies beschreven
door Prohold:
“De geconstateerde wortelschade heeft altijd negatieve
gevolgen voor de conditie van aanwezige bomen. Bij
sommige bomen kan de opgetreden schade ertoe leiden
dat de boom op korte termijn afsterft. Bij andere bomen
zal het wortelverlies beperkt zijn en is herstel wel
mogelijk. Hoe langer de huidige situatie voortduurt,
hoe meer wortelsterfte er zal ontstaan.
In dit scenario kan het volgende verwacht worden:
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• Esdoorns, eiken en beuken, die veranderingen in de

nodig, wat inhoudt dat er per locatie met wateroverlast
waterhuishouding slechter kunnen verdragen, hebben
moet worden bepaald welke maatregelen effectief en
mogelijk al onomkeerbare schade opgelopen of zullen
uitvoerbaar zijn, zonder dat het schade aan de bomen
dat op korte termijn alsnog oplopen.
tot gevolg heeft. De te nemen maatregelen betreffen:
• Platanen hebben een hogere weerbaarheid. De reeds
• verbeteren van de lucht- vochthuishouding door
opgelopen schade kan mogelijk nog hersteld worden,
perforeren van de afsluitende bovenlaag en een
waardoor een eventuele terugval in conditie slechts
eventueel aanwezige dichte onderlaag (zie § 4.3);
• het plaatsen van beluchtings- en- ontwateringskokers
tijdelijk hoeft te zijn. Bij voortduren van de huidige
rond de bomen waar sprake is van sterke bodemversituatie zal de schade steeds meer onherstelbaar
dichting en waterstagnatie in de bovenlaag;
worden. Vaak zijn bij platanen de gevolgen van schade
• vervangen en aanleg van een nieuwe drainage langs het
pas na enkele jaren zichtbaar.
• Waterminnende soorten zoals wilg, populier en els zijn
hoofdpad (zie § 4.2);
mogelijk in staat om zich aan de nieuwe situatie aan te • het uitzetten van regenwormen (optioneel);
• de oppervlakkige afwatering optimaliseren door
passen.
plantvakken en bermen te herprofileren. Ter plaatse
van de Parrotia en de Pterocarya dient het vak
Ook het rapport van Grontmij toont de ernst van de
handmatig te worden geëgaliseerd.”
situatie aan. Grontmij kijkt ook apart naar de meest
Daarnaast somt Grontmij nog een groot aantal
monumentale bomen van het park: de 120 jaar oude
Parrotia en de monumentale Vleugelnoot. Bij de Parrotia maatregelen op die genomen moeten worden: vervangen
van drainage en aanleggen van extra drainage, de
worden afstervende wortels geconstateerd. “Bomen,
kleilaag van de vijver aanpakken, monitoren van het
en zeker oudere bomen, kunnen over het algemeen
slecht omgaan met snelle wijzigingen in het grondwater. grondwaterpeil, alsmede allerlei specifieke maatregelen
per locatie.
Zuurstoftekort en/of vorming van moerasgas kan leiden
http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/wp-content/
tot wortelverlies met (afhankelijk van de duur en ernst)
vermindering van de vitaliteit, invloed op de stabiliteit en uploads/2016/03/2016-03- 09_wateroverlast_
oosterpark_1_rapport_grontmij-2_2.pdf
mogelijk sterfte van de bomen als gevolg.”
Over de bodem schrijft Grontmij:
“Het algemene beeld is dat er in de plantvakken en
rond de bomen waar grondwerken zijn uitgevoerd een
verweekte en structuurloze bovenlaag is ontstaan. Het
gevolg is een verstoorde lucht- en vochthuishouding. Op
diverse plaatsen worden de effecten versterkt door een
sterk verdichte onderlaag. Ook de soms hoge grondwaterstanden (kwel) hebben een nadelig effect op de ontwateringssituatie. Ter plaatse van de grasvelden is sprake van
een vettige (kleiige) toplaag, waarin ook verdichtingen
zijn waargenomen. Daardoor is de doorlatend te beperkt
en kan er plasvorming optreden in de ondiepe laagten.”
Grontmij komt met een groot aantal aanbevelingen:
“Om de bomen te beschermen, dienen zo spoedig
mogelijk maatregelen te worden uitgevoerd Gezien de
huidige natte terreinsituatie zijn maatwerkoplossingen

In de brief van 9 maart 2016 van wethouder Choho
benadrukt hij een paar keer dat alles wat er gebeurd is
de verantwoordelijkheid van het stadsdeel Oost is. Ook
benadrukt de wethouder dat ook de uitvoering van de
maatregelen die volgens Prohold en Grontmij nodig zijn,
moeten worden uitgevoerd door de bestuurscommissie
Oost.
Uit het later onder verantwoordelijkheid van het
stadsdeel uitgevoerde evaluatie van het Project Verdubbeling Oosterpark wordt wel gesteld dat na de brief
van wethouder Choho en de onderzoeksrapporten het
waterpeil is gemonitord en er zijn wormen uitgezet. In
hoeverre de specifieke maatregelen die de onderzoeksrapporten opsommen zijn uitgevoerd hult het stadsdeel
zich in zwijgen.
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De genoemde stukken staan bij deze link:
www.hersteloosterpark.nl/wateroverlast/herstel-oosterpark-spreekt-in-bij-de-raadscommissie/

Overigens is er drie jaar na deze toezegging hier verder
niets meer van gehoord.

28 maart 2016
10 maart 2016
Op 10 maart 2016 schrijft het Parool: ‘kwetsbaarheid
Oosterpark onderschat’, dat twee rapporten nu aantonen
dat de renovatie van het Oosterpark het park meer
kwaad dan goed heeft gedaan. De krant laat vooral
gemeenteambtenaar Hans Kaljee aan het woord die
uitlegt dat het aan de slechte grond ligt die bij de
renovatie is gebruikt.
www.parool.nl/amsterdam/-kwetsbaarheid-oosterpark-onderschat~a4260670/?fbclid=IwAR3AiOO1VgXperFaHMnI5MWL5u0vZkARnQ_UJG7vslsVwJA7LWyvHE6Q7s4

16 maart 2016

Foto’s van bloeiende bloemen in het voorjaar. Om iets
positiefs rond de renovatie van Oosterpark te doen heeft
het stadsdeel, volgens haar zeggen, anderhalf miljoen
bloembollen geplant. Door de extreme natheid zijn die
niet allemaal uitgekomen, maar op enkele plaatsen is het
een mooi gezicht.

29 maart 2016
Op 29 maart 2016 is er een item bij AT5 over het
Oosterpark. Wethouder Choho erkent dat er veel is
misgegaan bij de renovatie van het park. Wethouder Ivar
Manuel vindt het allemaal wel meevallen. Het stadsdeel
gaat wormen uitzetten om de bodemstructuur te
verbeteren: www.at5.nl/artikelen/154083/gaan_wormen_
ervoor_zorgen_dat_het_toch_nog_goed_komt_met_het_
oosterpark

Wethouder Choho zegt toe dat er een Kader Parkrenovatie komt, om te zorgen dat de fouten van het
Oosterpark niet herhaald worden in andere parken. Dit is
een toezegging van de wethouder op vragen van de Partij
5 april 2016
voor de Dieren.
amsterdam.partijvoordedieren.nl/nieuws/kader-parkreno- Deelraadsvergadering stadsdeel Oost. Hier komt een
brief aan de orde van buurtbewoners met diverse
vatie-op-komst-door-problemen-oosterpark
Van de tienduizenden geplante bollen kwam het merendeel bovendrijven.
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onderbouwde klachten over de net aangelegde speelvoorzieningen in het park.
oost.notubiz.nl/document/3260541/1/brief_aan_AB_03-04_
speeltuin_en_pierebadje_Oosterpark_%5Bbrief%5D

7 april 2016
Advocaat J.E. Dijk dient namens de Stichting Herstel
Oosterpark een handhavingsverzoek in wegens
werkzaamheden zonder aanlegvergunning. Er is een
drainkoffer en drainstelsel aangelegd door de wortels
van de Parrotia en er zijn graafwerkzaamheden bij de
Vleugelnoot. Beiden bijzonder monumentale bomen.
Voor deze werkzaamheden was een omgevingsvergunning nodig die het bestuur van het stadsdeel Oost
nooit had aangevraagd. De Stichting verzoekt dat de
werkzaamheden direct gestaakt worden en het gebied in
de oorspronkelijke situatie wordt teruggebracht.
Op 21 april 2016 zal de gemeente een ontvangst
bevestiging sturen van dit handhavingsverzoek, en zegt
de gemeente toe hier voor 8 juni een besluit over te
zullen nemen. Overigens zal de gemeente niet op 8 juni,
maar op 1 juli 2016 een besluit nemen.

Amsterdam en de FNV komen tegenover elkaar te staan.
Volgens de gemeente had de FNV een evenementenvergunning aan moeten vragen. De FNV zegt dat dit een
demonstratieve manifestatie is waar geen evenementenvergunning voor nodig is. Burgemeester Eberhard van der
Laan zegt dat het nog niet duidelijk is of de gemeente zal
ingrijpen: het Oosterpak heeft al veel te lijden gehad van
de grote natheid. De FNV meldt op haar website dat de
manifestatie duurt van 13.30-17.30 uur. Er zijn met name
optredens en muziek van bekende rappers.
www.at5.nl/artikelen/154957/ruzie-over-fnv-feestje-oosterpark-desnoods-dwingen-we-een-verbod-af?fbclid=IwAR1GwojwkCwqWpljelULJzdHivy6TVLmBOzFzDzznarABtVSgM7k2RIiMTI

De gemeente Amsterdam geeft de Stichting Herstel
Oosterpark gedeeltelijk gelijk. Inderdaad was voor een
deel van de werkzaamheden een omgevingsvergunning
nodig, die het stadsdeel Oost nooit heeft aangevraagd of
verleend. Voor een deel wordt het handhavingsverzoek
afgewezen: inmiddels zijn de werkzaamheden al zover
gevorderd dat het niet meer terug te draaien is. Wat niet
zo vreemd is als de gemeente in juli een besluit neemt
over een handhavingsverzoek van begin april.

Ook de Telegraaf schrijft over de FNV-manifestatie in het
Oosterpark. www.telegraaf.nl/nieuws/415102/ruzie-in-adam-om-festival-fnv

Formeel zal de Stichting in september nog wel bezwaar
aantekenen tegen deze gang van zaken.

14 april 2016
De Stichting Herstel Oosterpark is geschokt: de FNV
wil een grote 1-mei manifestatie houden in het pas
gerenoveerde Oosterpark. Volgens de FNV heeft Ivar
Manuel namens de Bestuurscommissie Oost toestemming
gegeven voor de manifestatie in het park. Maar de
gemeente Amsterdam is hier niet blij mee. De gemeente

Op 16 april schrijft Het Parool over de invloed van
bastonen bij festivals.
www.parool.nl/opinie/-bij-veel-evenementen-staande-bassen-te-hard~a4283891/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free
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16 april 2016
De discussie over de FNV-manifestatie loopt op. Voor
de Stichting Herstel Oosterpark is het duidelijk dat
het park te kwetsbaar is om tienduizenden mensen
aan te kunnen. Burgemeester Eberhard van der Laan
benadrukt dat kermisattracties geen onderdeel zijn van
het demonstratierecht: daarvoor had een vergunning
aangevraagd moeten worden.
www.parool.nl/amsterdam/burgemeester-zweefmolen-geen-onderdeel-van-demonstratierecht~a4283742/?utm_source=facebook&utm_
medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

17 april 2016
Ook het blad Binnenlands Bestuur schrijft over de
1-mei-viering.
www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/amsterdam-in-declinch-met-fnv-over-1-mei-viering.9531230.
lynkx?mt=N+jbhZp9pVFM4Uso4QBLzA&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002&fbclid=IwAR0tLCwD7KkTpyd_
eJ_GRVnKkWhR39GUR07e-QIaLuB3rx0BZX9QN8kUfK4#.
VxR7zjrLt1I.facebook
Het FNV-feest gaat toch door met diverse muziekoptredens, maar zonder kermisattracties:
www.at5.nl/artikelen/155259/fnv-feestje-in-oosterpark-gaat-door-maar-zonder-kermisattracties

21 april 2016
De Stichting Herstel Oosterpark wil het 1-mei-feest in het
Oosterpark laten verbieden en spant een kort geding aan
tegen de gemeente Amsterdam.
www.at5.nl/artikelen/155275/stichting-herstel-oosterpark-spant-kort-geding-aan?fbclid=IwAR3Pkk6WNR2uDj0V4uzt6ob4xr-1OkbJmtXjQUeYOHjzC8RAaHCox5VaWSY

De lente kondigde zich aan met een paar dagen mooi
weer en het park werd op sommige plaatsen fleuriger.
Op sommige plaatsen hadden de geplante tulpenbollen
de wateroverlast overleefd en kleurden ze het park.
De dag erna komt een tractor, maait ze af, maakt gaten
in de bodem en strooit zand.
De afgelopen dagen is het druk geweest in het park
met groot materieel. Er is, zoals ze dat zelf noemen:
‘gevertidraind’. Met een machine zijn gaten in de grond
geprikt. Er is zand uitgestrooid die in de gaten moet
om de grond luchtiger te maken. Zodat het regenwater
sneller in de grond kan trekken. Daarnaast is op een
aantal plaatsen ‘geploft’. Onder hoge druk zijn zuurstof
en meststoffen de bodem in geschoten. Ook om de
bodem te verbeteren. Op zich maatregelen die nodig zijn.
Maar wel omdat de ‘renovatie’ van het park afgelopen
jaar zo slecht is gedaan en er volledig verkeerde ondoordringbare grond is gestort in het park.
En dan nog vraag ik me af of het werk niet in een andere
volgorde zou kunnen. Eindelijk werd het park door de
tulpen weer een beetje vrolijk, en dan wordt dat meteen
ongedaan gemaakt.
Ik ben benieuwd hoe lang we met dit soort verbetering-van-de-renovatie-ingrepen te maken krijgen.
En hoeveel dit spelletje extra gaat kosten.”

26 april 2016
Met een leger aan vrachtauto’s, bestelauto’s en
tractoren wordt het Oosterpark gereed gemaakt voor de
1-mei-viering van de FNV. De grasvelden worden deels
bedekt met metalen en kunststof platen.
Het Parool schrijft die dag over het kort geding dat de
Stichting Herstel Oosterpark tegen de gemeente heeft
aangespannen om het 1-mei-festival te verbieden.

27 april 2016

Op 27 april 2016 dient de advocaat van de Stichting
23 april 2016
Herstel Oosterpark een verzoek bij de burgemeester om
Het stadsdeel probeert de schade in het park te
de toestemming aan de FNV om in het Oosterpark een
beperken. Op de facebookpagina wordt geconstateerd dat manifestatie te houden te herroepen.
er even wat mooie bloemen stonden te bloeien:
De Telegraaf schrijft dat stadsdeelbestuurder Ivar Manuel
“Onderhoud?
vindt dat de FNV moet wachten met het festival op te
De werkzaamheden in het Oosterpark blijven wonderlijk. bouwen tot er een uitspraak is van de rechter.
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Dat is wel merkwaardig: de dag daarvoor was al
begonnen met de opbouw. Ivar Manuel had als
wethouder van het stadsdeel dit kunnen handhaven,
en gewoon verbieden dat er al werd begonnen met
de opbouw.

www.parool.nl/amsterdam/oost-voelt-zich-buitenspel-gezet-bij-besluit-1-mei-viering~a4292013/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

30 april 2016
28 april 2016
‘Manifestement’ gaat door
Vanochtend diende de rechtszaak van Herstel Oosterpark
tegen de gemeente Amsterdam en de FNV. Reden: de
FNV houdt de 1-mei manifestatie in het nog maar net
enigszins herstelde Oosterpark.
Het park is simpelweg te kwetsbaar: het gras heeft
zich nog niet gezet. En datzelfde geldt voor nieuw
aangeplante struiken en planten.
Helaas, de rechtszaak wordt verloren. De formele
schriftelijke uitslag volgt pas maandag. Het lijkt vooral
om een juridisch woordenspel te gaan: is het nu een
manifestatie of een evenement dat de FNV-organiseert?
Voor een manifestatie is geen vergunning nodig, voor
een evenement wel. En de rechter heeft dus besloten
dat het hier om een manifestatie gaat en er dus geen
vergunning voor nodig is.
Voor het park maakt het niets uit. Al dagenlang rijden
zware vrachtwagens in en uit. Delen van de grasvelden
verdwijnen onder metalen platen. Podia en geluidsmasten worden opgebouwd. En de kwetsbare grond
kan vele duizenden bezoekers verwachten.
Op 3 mei 2016 wordt de uitspraak over de voorlopige
voorziening op schrift ontvangen. Een reden om het
verzoek van de Stichting af te wijzen was dat de rechter
stelde dat niet bewezen kon worden op voorhand dat
de schade aan de bodem onherstelbaar zou zijn.

29 april 2016
Het Parool schrijft dat stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel
tegen de komst van de FNV naar het Oosterpark is.
Manuel zegt dat het park nog te kwetsbaar is en deze
drukte niet aan kan. Merkwaardig. Het was Manuel zelf
die reeds in januari met besprekingen met de FNV het
Oosterpark had aangeboden als manifestatieterrein.

Het bestuur van de Stichting Herstel Oosterpark dient
een handhavingsverzoek in bij de burgemeester: bij de
opbouw van het festivalterrein in het Oosterpark houdt
de FNV zich niet aan het besluit van de burgemeester
over wat er is toegestaan in het Oosterpark. Het leggen
van platen en bouwen van tribunes is niet in overeenstemming met de tekeningen van het festivalterrein,
waar afspraken over gemaakt waren.

1 mei 2016
verslag van AT5 over de 1-mei-manifestatie en over
de afspraken met de burgemeester die hier zichtbaar
geschonden worden:
www.youtube.com/watch?v=ffpyk3Vgtp4

2 mei 2016
De voorzitter van de bestuurscommissie Oost, Ivar Manuel,
zegt dat het park zwaar beschadigd is door de 1-mei
manifestatie. Er is voor vele tienduizenden euro’s schade.
www.at5.nl/artikelen/155661/tienduizenden-euros-schade-in-oosterpark-na-1-meiviering?fbclid=IwAR3ZQAY1pIlkCkIhszVkUbJdR_DnWAZiTTk5ylo4rLRdePtFkBWJShDAIKw

11 mei 2016
De commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de
gemeenteraad van Amsterdam vergadert en spreekt bij
twee onderwerpen over het Oosterpark. In het verslag op
50 minuten gaat het over het Pierenbadje, op 1.59.00 uur
over de vernieling van het park door de 1-mei-viering.
amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/238069/%20
11-05-2016?fbclid=IwAR1On3DDTROlu5-XqJNSRhFiCeag7hP5bRh_SCubeYk3j-_A_U4xkxhAAuo

11 mei 2016
Op AT5 zegt de SP dat het park te zwaar vernield is door
de 1-mei-viering om voorlopig nog festivals te huisvesten.
Stadsdeelvoorzitter Ivar Manuel vindt dat de komende
festivals gewoon door kunnen gaan in het park.
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Wel moet de FNV betalen voor de schade.
www.at5.nl/artikelen/155988/oosterpark-niet-meer-geschikt-voor-festivals-na-fnv-manifestatie?fbclid=IwAR0e7qiwMXdUyK4yWU0Jor8dG3R1BOVZhZQ0wOjKUFBECm5JHYU5vwXs0FY

12 mei 2016
Burgemeester Van der Laan gaat de schade van de
1-mei-viering verhalen bij de FNV.
www.parool.nl/amsterdam/van-der-laan-verhaalt-schade-aan-oosterpark-op-fnv~a4299613/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

12 mei 2016
Het pierenbadje gaat open. Iets later dan gepland.

12 mei 2016
Burgemeester Van der Laan over de vernielingen in het
Oosterpark bij de 1-mei-manifestatie. Te bekijken op de
link naar het verslag van de commissie Algemene Zaken
van de gemeenteraad van Amsterdam.
https://www.parool.nl/nieuws/van-der-laan-verhaaltschade-aan-oosterpark-op-fnv~b13e73b6/

kan men volstaan met een melding, en dan is er ook
geen besluit, en dus ook geen bezwaar tegen mogelijk.
Het is mij niet bekend hoe groot of kleinschalig de
Highland Games zouden zijn. Volgens de evenementenrichtlijn van het stadsdeel is een vergunning verplicht als
er meer dan 100 mensen verwacht worden, er overlast
verwacht wordt en als het evenement in het openbaar
wordt aangekondigd.
De vraag is dan ook of de Highland Games zo kleinschalig
zouden zijn, zo niet dan is het persbericht van het
stadsdeel onzinnig en kwalijk en was wel een evenementenvergunning nodig geweest.

13 mei 2016

Zal het stadsdeel handhaven als zo’n activiteit in de
Op de facebookpagina Reddebomeninhetoosterpark wordt praktijk groter blijkt dan mag volgens een ‘melding’.
ingegaan op, volgens hen: ‘Bestuurlijk gerommel van het De handhaving van het stadsdeel Oost schiet tenslotte
stadsdeel’:
ernstig tekort, zoals ook burgemeester Van der Laan
Hoeveel festivals er precies komen is nog niet precies te heeft opgemerkt over de 1-mei-manifestatie.
zeggen. Dat bleek onlangs bij de soap over de ‘Highland Zorgelijker is dat door zo om te gaan met ‘meldingen’
Games’. Op 13 mei stond bij de ‘Bekendmakingen’ van
volstrekt onduidelijk is hoeveel evenementen er in het
het stadsdeel Oost: “Besluit evenementenvergunning
Oosterpark zullen komen.
(melding) Oosterpark”. Hier kwam meteen bezwaar tegen
van omwonenden en de Stichting Herstel Oosterpark.
Let wel: het is natuurlijk onzinnig om voor kleinschalige
Ook vanuit de centrale stad werden vragen gesteld.
activiteiten een vergunning aan te moeten vragen. Een
Met een opmerkelijk resultaat: het ‘Besluit evenementen- park is er ook voor de omwonenden om zelf kleinschalige
vergunning’ verdween simpelweg van de website van
activiteiten te houden, van familiebijeenkomsten tot
het stadsdeel. Wel kwam er een persbericht van
activiteiten van kleine verenigingen of clubs. En het is
het stadsdeel.
heel goed dat het stadsdeel vaststelt wanneer iets te
groot wordt, teveel lawaai geeft of overlast veroorzaakt
Volgens dit persbericht was er nooit een vergunning
om zonder evenementenvergunning te kunnen. Maar
verleent voor de Highland Games. Het zou hier slechts
dan moeten ze die meldingen niet openstellen voor
gaan om een ‘melding’ gaan. Bij een kleiner evenement
activiteiten die in potentie groter zijn.
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(Bekendmakingen van een overheidsorgaan hebben
een wettelijk karakter en dienen als basis voor het
indienen van bezwaren/zienswijzen. Een foute bekendmaking corrigeren/herroepen kan. Maar het simpelweg
verwijderen van een site en vervangen door een
persbericht? Niemand zal hier iets mee doen, maar
juridisch is dit geen correct bestuurlijk handelen).
Op 26 mei verschijnt een satirische afbeelding over
dit dubieuze beleid.

commerciële evenementenorganisaties zijn altijd in
de watten gelegd door het stadsdeel. Hoewel het
commerciële organisaties zijn, die het park tijdenlang
afsluiten voor gebruik door de omwonenden, geeft het
stadsdeel Oost hen forse subsidies. Zo ontving Appelsap
jaarlijks 30.000 euro subsidie.
Het proeft bijna alsof men coulant is voor evenementen
als Appelsap, en extra streng voor organisaties als
de FNV. En de belangen van bewoners spelen hierbij
helemaal geen rol.

15 mei 2016
Op de facebookpagina wordt stilgestaan bij de kosten
die de FNV moet betalen voor de vernielingen in het
Oosterpark. Waarom hoeven commerciële organisaties
als Appelsap maar een fractie te betalen?
“Hoeveel schade?
Of: meten met twee maten...
De 1-mei-manifestatie van het FNV heeft voor
u 42.000, - euro schade aan het Oosterpark toegebracht,
aldus het stadsdeel.
Maar waar is dat bedrag op gebaseerd?
Er is voorafgaand aan het festival een borg betaald door
de FNV van u 30.000,-. Het stadsdeel Oost heeft voor
de manifestatie een ‘voorschouw’ gehouden, en na het
festival een ‘naschouw’. Hierna heeft een ‘deskundigenbureau’ in opdracht van het stadsdeel de schade bepaald
op u 42.000,-.
Schade aan gras en bomen is natuurlijk moeilijk te
bepalen. Maar er zijn wel concrete voorbeelden.
In 2013 was er grote schade aan het Oosterpark na het
festival Appelsap. In een brief van 3 juli 2013 schrijft
het stadsdeel dat er op diverse plekken schade aan
het grasveld was, aan bomen en aan een fietsenrek.
De schade aan het grasveld is hersteld voor u 2281,60.
De schade aan het fietsenrek bedroeg u 1306,62. De
schade aan bomen is hersteld door bij één boom een
tak af te zagen door de afdeling Groen van het stadsdeel,
en daar is geen geld voor in rekening gebracht.
Het verschil tussen u 2281,60 voor Appelsap en u 42.000
voor de FNV is wel heel groot.
Hoe komt dat? Al snel ga je denken aan een voorkeursbehandeling van Appelsap. Zowel Appelsap als andere

Ook binnenkort zijn er weer festivals in het Oosterpark,
terwijl het park nog lang niet hersteld is van de
renovatie. Grasvelden en struiken zijn nog lang niet
gezet en zijn in zwakke conditie.
Het zou in ieder geval wel goed zijn als het stadsdeel
Oost niet met twee maten zou meten. Zeker gezien de
slechte staat van het park nu zou het goed zijn als alle
evenementenorganisaties in ieder geval een borg van
u 30.000,- zouden moeten betalen. En subsidie aan
een activiteit die een openbaar park sluit voor de
omwonenden is helemaal uit den boze.”

18 mei 2016
Een artikel in Trouw over festivals in parken.
www.trouw.nl/home/park-zucht-onder-festivaldruk~ab33853f/

22 mei 2016
Gemeenteraad van Amsterdam. Op vragen van Remine
Albers van de SP wordt aan de burgemeester gevraagd
hoe het park, dat al beschadigd is door de 1-mei viering,
zal worden beschermd tegen verdere vernieling door het
Keti Koti-festival dat op 1 juli zal beginnen. Burgemeester
Eberhard van der Laan verklaart dat het Keti Koti-festival
alleen mag plaatsvinden op de verharde delen van het
park. Als Keti Koti zich niet aan de afspraken houdt zal
de organisatie er de consequenties van moeten betalen.
www.hersteloosterpark.nl/stichting-herstel-oosterpark/
burgemeester-op-het-verkeerde-been-gezet/
Deze toezegging van de burgemeester zal achteraf
volledig loos blijken.
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24 mei 2016
Artikel in De Telegraaf over de kwetsbaarheid van het
Oosterpark voor festivals.

24 mei 2016
Het college van B&W komt met een notitie voor een
nieuw festivalbeleid. Het klinkt aardig: strengere regels
voor festivals. Maar als je kritisch naar de notitie kijkt
zie je dat het college een pleidooi schrijft om juist meer
festivals in parken mogelijk te maken. Zo wordt gespeeld
met de gedachte om in elk park minimaal 3 grote
festivals toe te staan: dat is voor kleine en kwetsbare
parken een toename.
https://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/persberichten/2016/persberichten/aandacht-omgeving/

25 mei 2016
Radio Amsterdam-FM heeft een radio-interview met
Drs. Arend Wakker, bestuurslid van de Stichting Herstel
Oosterpark over het nieuwe festivalbeleid en over het
Oosterpark.
www.amsterdamfm.nl/139688-2/?fbclid=IwAR1ZUYQWZX5FuwR206RaYIcd87mJIKGBUHweW6bM1LXIDB2BbseNi_
Ll37U

27 mei 2016
Het voorjaar vordert. En duidelijk is te zien dat er op
veel plaatsen bomen al zijn gestorven sinds de renovatie
van het park. Bij een telling van de Stichting herstel
Oosterpark bleken minstens 16 bomen al gestorven te
zijn: www.hersteloosterpark.nl/bomen/grote-voorjaarssterfte-in-oosterpark/
Het stadsdeel kondigt aan op 31 mei een bomenschouw
te gaan houden.

30 mei 2016
De Stichting Herstel Oosterpark komt met een evaluatie
over de gang van zaken rond de 1 mei manifestatie van
de FNV. Vreemd was bijvoorbeeld het verwijt van de FNV
dat de stichting zo laat was geweest met de bezwaren
tegen het festival. Dat de SHO laat was kwam omdat
de FNV nooit een festivalvergunning heeft aangevraagd
en burgers dus nooit bezwaar konden maken. Pas
op 1 april 2016 was de Stichting er bij toeval achter

gekomen dat er een 1-mei-manifestatie in het Oosterpark
gehouden zou worden. Het stadsdeel had in de winter
al afspraken gemaakt met de FNV, maar dit nooit met
de bewoners gecommuniceerd. Omdat de FNV eenzijdig
gewoon besloot door te gaan met de manifestatie kon de
Stichting niets anders doen dan naar de rechter stappen.
De rechter besloot de manifestatie toch doorgang te
laten vinden, maar onder voorwaarde dat de gemeente
Amsterdam streng zou handhaven aan de eisen van de
rechter. De handhaving bij de manifestatie bleek achteraf
een farce. De burgemeester zou handhaven dat alles
binnen de perken zou blijven, maar verklaarde achteraf
dat hij ervan uit was gegaan dat het stadsdeel Oost zou
handhaven. Een handhavingsverzoek van de Stichting
Herstel Oosterpark werd genegeerd, waardoor er achteraf
grote vernielingen bleken te zijn aangericht.
www.hersteloosterpark.nl/bodem/evaluatie-1-mei-viering-fnv/

3 juni 2016
Op 3 juni 2016 besteed AT5 in Park Politiek aandacht aan
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3 juni 2016. Meerdere dode bomen in het Oosterpark.

de festivalisering van de Amsterdamse parken, met een
discussie tussen Marijn Bosman van D66 en Johnas van
Lammeren van de PvdD: www.at5.nl/artikelen/156775/
park-politiek-over-de-039festivalisering039-van-amsterdam-?fbclid=IwAR01BdIss3nz7g6-F1CB5VlbpMPtn9RoaNa-uk3wg-YDw9z_wQCaDQKz9SM)

Oosterpark’. Op deze dag wordt het rapport aangeboden
aan burgemeester Eberhard van der Laan. Elders in dit
zwartboek wordt uitgebreider stilgestaan bij de aanbestedingsperikelen rond het Project Verdubbeling Oosterpark.
www.hersteloosterpark.nl/aanbesteding/aanbieding-rapport-aan-burgemeester-van-der-laan-en-gemeenteraad-inzake-aanbesteding-oosterpark/

7 juni 2016
Op 7 juni schrijft de advocaat van de Stichting Herstel
Oosterpark een pleitnotitie voor de bezwarencommissie die zich zal buigen over de gang van zaken rond
de 1 mei viering van de FNV in het Oosterpark. Op 28
september 2016 zal nog een aanvulling op de bezwaren
voor de bezwarencommissie door de advocaat van de
Stichting verstuurd worden.

9 juni 2016
De Stichting Herstel Oosterpark heeft onderzoek gedaan
naar hoe de aanbesteding van het Project Verdubbeling
Oosterpark is verlopen. Dat heeft geleid tot het rapport
‘Onderzoek naar de Aanbesteding Project Verdubbeling

11 juni 2016
Remine Albers van de SP in de gemeenteraad over het
Oosterpark.
youtu.be/tY7ssbqebpA

26 juni 2016
Discussie in de gemeenteraad: Remine Albers van de SP
stelt vragen aan de burgemeester over het festival Keti
Koti in het Oosterpark.
Als er één herdenking is waarvoor het Oosterpark een
logische plek is, is het wel het Keti Koti festival. Vooral
natuurlijk wegens het slavenmonument in het park. Maar
het Oosterpark is nog steeds ongelooflijk kwetsbaar.
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8 juni 2016. Er is nog steeds grote schade te zien, ruim een maand na de 1 mei manifestatie van de FNV in het
Oosterpark.
Het is nog lang niet hersteld van de ‘renovatie-werkzaamheden’ en van de 1-mei manifestatie. Het nog niet
lang geleden ingezaaide gras doet zijn best, maar is nog
niet sterk. De bodem is gewoon nog slecht, getuige ook
de vele stervende bomen en struiken. Een herdenking
is geen probleem, maar voor een festival, waar tienduizenden mensen komen, is de bodem nog te zwak.
Duizenden dansende mensen horen niet op een zwakke
natuurlijke bodem. Die zal alleen maar verder inklinken.
Gelukkig benadrukt burgemeester Van der Laan dat de
opbouw van het festival alleen mag plaatsvinden op de
verharde delen van het park en op de niet-kwetsbare
delen. Het stadsdeel Oost zal moeten handhaven dat dit
ook werkelijk gebeurd.
Het bestuur van de Stichting Herstel Oosterpark: “wij
zullen uiterlijk dinsdag as. met een handhavingsprotocol
c.q. verzoek komen waarin keiharde sancties (100.000
euro per overtreding) aan verbonden zullen zijn, dit alles
gerelateerd aan álle documenten, uitspraken van o.a.
burgemeester van der Laan, BC Oost voorzitter Manuel,

gemeenteraadsleden etc. Overigens geldt de strikte
handhaving óók voor de geluidsnormen (o.a. ziekenhuis,
bewoners etc.).
Wij herhalen hier nogmaals: Onze stichting heeft NIETS
tegen Keti Koti. Sterker, wij vinden dat áls er al een
evenement mogelijk is in het Oosterpark dat juist Keti
Koti hier thuis hoort.
Over de herdenking op 30 juni as. hebben wij uiteraard
al helemaal geen bezwaar, nooit gehad ook! Maar het
evenement zoals het nu door de strot van bewoners
wordt geduwd ten koste van opnieuw het Oosterpark kan
eenvoudig niet, óf alleen op de verharde gedeeltes.
www.facebook.com/www.hersteloosterpark.nl/
videos/1246307928727695/UzpfSTQ4OTY1NDI2Nzc3ODkzMDoxMDY3MjEyMjA2Njg5Nzk3/?view_public_
for=489654267778930

28 juni 2016
De organisatie van Keti Koti komt met een plattegrond
van de manifestatie. Hieruit blijkt dat veel activiteiten in
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het Oosterpark toch plaats zullen vinden op de kwetsbare
grasvelden, ondanks de toezegging van burgemeester
van der Laan. De advocaat van de Stichting Herstel
Oosterpark stuurt hierover een brief aan de deelraad
van het stadsdeel.
oost.notubiz.nl/document/3671322/1/brief_aan_AB_28-06_
handhavingsverzoek_Ketikoti

30 juni 2016
De opbouw van Keti Koti voor het festival begon
twee dagen eerder dan volgens de vergunning was
toegestaan. Het bleek dat het stadsdeel hiervoor, buiten
de vergunning om, aan de organisator toestemming had
gegeven.
www.at5.nl/artikelen/157742/keti-koti-had-toestemming-om-dag-eerder-op-te-bouwen?fbclid=IwAR1z8gMNOTBvoUEvkEDaAugsgSzlWF34PgtD5Fz_jvrho9lvuhZHe6wLI00
Overigens waren er ook wanklanken bij het Keti Koti
festival zelf. Binnen de Surinaamse gemeenschap zelf

Onderzoek naar
de Aanbesteding
‘Project Verdubbeling
Oosterpark’
Mr. Drs. S.M. Ploeg

was onenigheid over de herdenking en viering van het
einde van de slavernij. Dit leidde ertoe dat een groep
binnen Keti Koti speciaal veel lawaai ging maken tijdens
de ingetogen herdenking van de slachtoffers van het
slavernijverleden.
Het evaluatierapport van het stadsdeel meldt: “In een
brief van juni 2016 maakt de stadsdeelportefeuillehouder de stand van zaken op van het project Verdubbeling Oosterpark en geeft ook een voorlopige stand
van de schade aan de bomen. Achtentachtig bomen
zijn kwetsbaar, waarvan achttien dood. Voor de overige
bomen worden waar mogelijk aanvullende maatregelen
genomen om te proberen ze te behouden.”
Ook blijken er problemen van het pas sinds kort
geopende pierenbadje. Volgens het evaluatierapport
van het stadsdeel: “Bij een inspectie van het pierenbad
door de Provincie worden de waterspuitertjes afgekeurd.
De pomp functioneert onvoldoende en in verband
met de legionellavoorschriften moet dat verbeterd
worden. Er zijn ook vragen over de veiligheid van het
speel-element in het badje. Dat is mogelijk te glad. Het
element is volgens de voorschriften gecertificeerd. Ook
bij herkeuring door de AKI-instantie wordt het element
voldoende veilig geacht. De Warenautoriteit die de
handhavende taak heeft namens de overheid trekt
echter na die second opinion de certificering in.
In overleg met de Warenautoriteit wordt nu een
antislip-laag aangebracht. Het pierenbad gaat aan het
begin van het zwemseizoen 2017 weer open.”
Overigens was de realiteit iets anders dan in het evaluatierapport stond vermeld. In werkelijkheid waren er
klachten gekomen omdat diverse kinderen verwondingen
hadden opgelopen, tot aan breuken toe. Het ‘kunstwerk’
in het midden van het pierenbadje bleek gaten te
hebben die gevaarlijk waren voor kleine kindervoetjes.
Bij het maken van het kunstwerk was meer gekeken
naar de esthetica dan naar de veiligheid.
Bij de renovatie van het Oosterpark is ook het aloude
pierenbadje, achter het Tropenmuseum, helemaal
vernieuwd. Helaas is ook dit weer misgegaan. In de
zomer waren er al klachten van gebruikers van het
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Oosterpark dat het pierenbadje niet op tijd klaar leek te
zijn, althans niet openging. Na de nodige vertraging ging
het toch open. En met het warme weer was het een
druk bezochte plaats voor kinderen met hun ouders.
Om al na enige weken weer dicht te gaan. In eerste
instantie was het stadsdeel juist heel positief over de
speelsteen: “Het pierenbadje van Aldo van Eyck heeft
een uniek, op maat gemaakt, speeltoestel gekregen.
Het heeft gekleurde lichtjes en kinderen kunnen zelf
watersproeiers bedienen. Rond het bad ligt een brede
natuurstenen rand waar je op kunt zitten.”
Steen des aanstoots was het grote plastic rotsblok in
het midden van het pierenbadje dat gebruikt werd
als glijbaan. Kinderen klommen er op, hierbij gebruik
makend van de gaten in het rotsblok, die daarvoor
gemaakt leken.
Al snel regende het klachten van ouders: kinderen met
oogletsel, schaafwonden, letsel aan voeten en vingers,
handen en voeten kwam klem te zitten in de gaten.
De glijbaan/rotsblok bleek gewoon niet veilig.
Wat dit nieuwe debacle gekost heeft is onduidelijk.
Hetzelfde bedrijf dat het pierenbadje heeft ingericht
is ook verantwoordelijk voor de speeltoestellen in het
andere deel van het park, zoals de speelslinger.

Deze opdracht is door het stadsdeel niet in een openbare
aanbestedingsprocedure gebracht. Men heeft deze
opdracht onderhands gegund aan het bedrijf Griekspoor.
Op zich mag dat. Maar het stadsdeel moet dan natuurlijk
wel goed toezicht houden op de randvoorwaarden
van het project, en natuurlijk op alle aspecten die met
de veiligheid te maken hebben. Dat is duidelijk niet
gebeurd.
Al eerder heeft het stadsdeel het hele project
Verdubbeling Oosterpark dubieus aanbesteed, zoals
is aangetoond in een uitvoerig onderzoeksrapport
van een juridisch aanbestedingsdeskundige.
Gevolg van de fouten bij de opdracht voor het
pierenbadje: een achter hekken en plastic verstopte
glijsteen en een droogstaand, onbruikbaar pierenbadje.
(facebook 29-10-2016)

4 augustus 2016
een maand na Keti Koti is op foto’s te zien dat het park
er nog steeds slecht bij ligt, met veel kale plekken.
Het stadsdeel meldt: “Half augustus volgt een update
van de monitoring van de bomen in het park. Prohold
meldt dat de maatregelen vruchten afwerpen, maar er
zijn nog grote, structurele problemen: De doorlatend-
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heid van de bodem bij de bomen in de gazons is nog
niet overal verbeterd. De luchtcompressiemethode
heeft geen noemenswaardige verbetering opgeleverd
maar de boorgaten laten wel een positief effect zien.
De waterafvoer in de noordzijde van het park is lokaal
verbeterd, maar nog niet op alle locaties optimaal.
De toestroom van regenwater vanaf de verharding in
de beplantingsvakken is sterk verminderd. Prohold
geeft ook 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). Ook de daarop volgende jaren kunnen
nog bomen afsterven als gevolg van de wateroverlastproblematiek. Ook onder normale omstandigheden
sterven bomen af door ziekten, aantastingen, ouderdom,
uitval van jonge aanplant etc. Voor ca. tien van de hier
genoemde tweeënveertig bomen geldt dat ze dood zijn
of afsterven als gevolg van één van die andere redenen.
De achtentachtig in juni als kwetsbaar gekarakteriseerde
bomen worden voorlopig nog gemonitord.”

12 september 2016
In een persbericht geeft het stadsdeel aan wat er
de komende tijd nog gaat gebeuren in en aan het
Oosterpark:
Tussen het Metis Montessori Lyceum en de bedrijven
is een toegang tot het park verbeterd. De toegang is
geschikt gemaakt zodat leveranciers via het park de
bedrijven en hotels kunnen bevoorraden. Deze entree
was eind 2015 gereed.
Het voormalig laboratorium Gezondheidsleer is verbouwd
tot een hotel: Generator Hostels, dat in maart 2016 is
geopend.

Het voormalig Ontleedkundig laboratorium aan de
Mauritskade 61 wordt eveneens een hotel: het Pillows
Hotel. Als de plannen voor het hotel klaar zijn worden
ook de plannen van de parkzijde ontwikkeld. Er komt
een ondergrondse parkeergarage. In 2018 zijn de plannen
bijgesteld, in 2020 moet het hotel open kunnen.
Bij het Metis Montessori Lyceum komt een nieuw
sportveld en een schoolplein, alsmede een skatebaan.
Buiten schooltijden zijn deze open voor alle gebruikers.
30 augustus 2016
Voor de ondergrondse parkeergarage komt vanaf de
De Vereniging Vrienden van het Oosterpark stuurt een
Mauritskade een ingang en aanloop, waarvoor een
brief aan de deelraad over de vernieling in het park door aantal bomen gekapt moeten worden. Het oorspronKeti Koti in het voorjaar, met voorstellen om dit in de
kelijke schoolplein van het lyceum was volgebouwd met
toekomst te voorkomen.
een zwart gebouw, het nieuwe sportveld en schoolplein
oost.notubiz.nl/document/3818951/1/brief_aan_AB_16-08_ kwamen in het park.
Oosterpark_na_evenementen

13 september 2016
31 augustus 2016
In een persbericht maakt het stadsdeel bekend dat
er binnenkort 26 bomen worden gekapt. Dit zijn allen
dode bomen. Als gevolg van de natheid zijn hun wortels
weggerot.

1 september 2016
Artikel in Het Parool over de bomenkap.
beta.parool.nl/nieuws/gemeente-kapt-26-bomen-oosterpark-na-afwateringsproblemen~b9cfe2ae/?fbclid=IwAR1YqAMYB54ijgtCAGdQOerk1o-iL20SJCEFWQ5n3MdczIwiIF8fdfeWm7M

Deelraadsvergadering van het stadsdeel Oost waarin een
brief aan de orde komt van de Vereniging Vrienden van
het Oosterpark over het nieuwe locatieprofiel van het
Oosterpark voor evenementen. Het stadsdeel lijkt zich
met de evenementen weinig gelegen te laten liggen aan
het stedelijke beleid.
https://oost.notubiz.nl/vergadering/234842/Besluitvormend%20AB%2013-09-2016?

23 september 2016
Veel klachten omdat er op het gebied waar vroeger de
piramide stond nu een foodtruck staat. Hierbij staat
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continu een grote generator te draaien met veel geluid
en stank.
Dankzij een mail van de gebiedsmanager Wouter Stoeken,
is hier begin oktober meer over bekend geworden:
1“De foodtrucks maken onderdeel uit van de stedelijke
pilot “Mobiele horeca”.
De foodtruckondernemers zijn geselecteerd op
“duurzaamheid, gezond eten en uitstraling”. Ze moeten
voldoen aan de strenge eisen van de pilot en aan een
aantal eisen die specifiek gelden voor het Oosterpark.
Het betreft foodtrucks die geen alcohol verkopen en geen
muziek voeren. Voor deze foodtrucks gelden venstertijden. Zij mogen staan tussen 6.00 uur en 22.00 uur”.
Intrigerend: op deze locatie stond vroeger de
Piramide waar men ook kleine versnaperingen
kon kopen, maar dan zonder lawaai en stank. Die
Piramide moest op last van het stadsdeel weg.

27 september 2016
Deelraadsvergadering stadsdeel Oost met bespreking
van een brief van bewoners over de overlast door de
foodtruck.
oost.notubiz.nl/document/3945571/1/Oosterpark

22 oktober 2016
Opnieuw volgt een gemeentelijke kapvergunning voor 26
bomen die zijn gestorven door de grote vochtigheid. Bij
alle kapvergunningen staat dat er herplant zal plaatsvinden.

17 november 2016
Een kapvergunning voor opnieuw 8 bomen. Deze moeten
verdwijnen in het kader van de werkzaamheden bij de
nieuwe hotels.

21 november 2016
Een aantal bomen sneuvelt door een storm.

2017
12 februari 2017
Interview in het Parool in een serie over de favoriete
plekken van Amsterdammers in de stad. Dit is met
Michiel Romeyn die over het Oosterpark vertelt:
beta.parool.nl/nieuws/michiel-romeyn-het-doet-pijn-aande-ogen-mag-ik-even-schoppen~bd03fec2/

24 februari 2017
Geen echte storm, maar een forse wind. Opnieuw
sneuvelen enkele bomen: zij lijken vooral dood en door
water verrot.

21 februari 2017
Curieus artikel in Het Parool: de landschapsarchitect
die de plannen voor het vernieuwde Oosterpark
heeft gemaakt krijgt een prijs van de vereniging van
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landschapsarchitecten. Een prijs in het kader van ‘wij
van WC-eend prijzen WC-eend aan’. In dit artikel wordt
gesteld dat het park nu meer in de oorspronkelijke opzet
is teruggebracht. Een stelling die eerder al door andere
architecten is weerlegd. Bijzonder is ook de foto die
Het parool erbij plaatst: dat is nota bene een oude foto
van het park met bomen die juist gekapt zijn voor de
plannen van het vernieuwde Oosterpark.
14 april 2017: een persbericht van het stadsdeel: men
gaat een aantal bomen herplanten. Overigens gaat dit
niet om de herplant van de 302 bomen uit de grote
kapronde, maar om de herplant van een aantal bomen
die sindsdien gesneuveld zijn. De herplant wordt
uitgevoerd door ‘Manuel Boomtechniek’.

Dit rapport is tot stand gekomen nadat in de gemeenteraad felle kritiek was geweest over de vernielingen in
het Oosterpark. Burgemeester Eberhard van der Laan
had een onderzoek toegezegd. De portefeuillehouder
over parken van de centrale stad, D66-er Choho, gaf de
opdracht voor dit onderzoek aan de verantwoordelijk
wethouder in het stadsdeel Oost, D66-er Ivar Manuel. Niet
alleen gaf de ene D66 wethouder het initiatief door aan
een partijgenoot D66 wethouder, ook werd nu degene die
verantwoordelijk was voor het beleid in het Oosterpark
in de gelegenheid gesteld zijn eigen handelen te gaan
evalueren. Dit onderzoek heeft eveneens een hoog
WC-eend gehalte.

20 juni 2017

De Stichting Herstel Oosterpark heeft in april van dat jaar
18 april 2017
een nauwkeurige telling gehouden van het werkelijke
Vergadering deelraad stadsdeel Oost, met hierin een brief aantal bomen in het Oosterpark. Dit omdat de gemeente
van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark over de
in rapporten en persberichten het steeds heeft over de
bescherming van de grasvelden bij evenementen.
1800 bomen die in het Oosterpark staan. Maar dat aantal
oost.notubiz.nl/document/5227990/1/Reactie_VVO_op_
werd ook al genoemd vóór de grote bomenkap.
brief_burgemeester_over_Oosterpark_na_evenementen
Bij de telling is uitgegaan van de definitie van wat een
boom is volgens de regels van de gemeente: bomen
26 april 2017
moeten minimaal een stamdikte hebben van 15 cm.
Een persbericht dat op 20 mei a.s. eindelijk het
Kleinere bomen zijn niet meegeteld: in het kapprotocol
pierenbadje geopend zal worden. Een jaar later dan
van de gemeente werden eerder alle bomen met een
gepland. Het stadsdeel vermeld niet wat de oorzaak was kleinere diameter dan 15 cm niet als boom gezien en
van deze vertraging: namelijk dat bij de eerste opening
gekapt.
kinderen gewond raakten omdat het kunstwerk van het
Na de telling blijkt dat in het publieksdeel van het
pierenbadje niet veilig was. Nu wordt alleen benadrukt
Oosterpark (het eigenlijke Oosterpark) nog 813 bomen
dat het pierenbadje nu veilig zal zijn.
staan. In het ‘eigenaren-deel’ van het park, dat is het
deel dat eigendom is van de hotels en bedrijven aan
9 mei 2017
de noordzijde van het park, staan nog 184 bomen.
Het stadsdeel publiceert het rapport ‘Evaluatie Projectaanpak Oosterpark’. Een rapport dat al in december 2016
26 juni 2017
was afgerond. Hoewel de toon van dit rapport, dat is
Facebook over het Roots-festival:
geschreven in opdracht van het stadsdeel, niet negatief
“Roots en onbehoorlijk bestuur
is over het stadsdeel, is het onvermijdelijk dat er veel
Afgelopen zondag was weer het Roots-festival in het
kritische opmerkingen in staan.
Verder is opmerkelijk wat er niet in staat. Wel staat er in Oosterpark. Persoonlijk altijd een van mijn favoriete
festivals. Een leuke verscheidenheid aan bands, veel
dat het Project Verdubbeling Oosterpark 150 % duurder
verschillende standjes, met allerlei bijzondere hapjes.
is uitgevallen dan gepland, men heeft echter niet
Kortom, goede muziek, goed eten en drinken. En mooi
aangegeven wat hier de precieze bedragen zijn die het
weer, wat kan een mens meer willen. En ook het publiek
project de burger gekost heeft.
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van Roots is altijd leuk, verscheiden en relaxt.
Maar de vraag blijft altijd of zo’n festival in het
Oosterpark thuis hoort. Positief is in ieder geval dat er
bij dit festival geen toegangsprijs gevraagd wordt en het
park open en toegankelijk blijft, zodat mensen uit de
buurt gewoon van het park gebruik kunnen maken.
Positief was ook dat het de afgelopen periode voornamelijk droog weer is geweest. Met alleen even een goede
regenbui om de planten op te frissen. De grond en het
gras waren daarom ook stevig en konden wat hebben.
Als de bodem nat was geweest was het opnieuw een
ramp geweest.
Nu lijkt alles mee te vallen. Althans: vandaag laat op de
middag werden er nog druk allerlei stellages afgebroken.
Pas als alles morgen of overmorgen opgeruimd is kunnen
we zien of er weer grote vernielingen zijn.
De ellende is ook dat het grote grasveld nog steeds
een pollenveld is na de vernielingen van de festivals
van vorig jaar. Dat grasveld heeft zeker twee tot drie
jaar nodig om te herstellen. Een stadsdeelbestuur dat
een park belangrijk vindt voor de bewoners in de druk
bevolkte Oosterpark- en Dapperbuurt, zou ervoor moeten
zorgen dat een park gezond is. Het zou fijn zijn als
kinderen er weer gewoon kunnen spelen en voetballen,
dat is toch minder op het huidige knollenveld. En dat
geldt ook voor mensen die gewoon even op het gras
willen zitten.

gemaakt om hun mening over een besluit te geven.
Overigens is er ook nog geen vergunning afgegeven voor
het Keti Koti-festival. Overal in de stad hangen al affiches
voor Keti Koti. De vergunning zal naar wij aannemen wel
in de lade van Ivar Manuel blijven liggen tot een paar
dagen voor het festival daadwerkelijk van start gaat en
dan pas gepubliceerd worden.

27 juni 2017
Bewoners weer niet geïnformeerd
Tegelijk met het roots-festival in het Oosterpark afgelopen
weekend was er nog een tweede, kleiner festival in het
noordelijk deel van het park.
Schreven we hieronder al hoe het Dagelijks Bestuur van
het stadsdeel bewust het besluit van de vergunning voor
het festival heeft getraineerd, dat besluit op vrijdag heeft
genomen zonder dat er nog bezwaar mogelijk was voor
omwonenden, het kan nog erger.
Op zondag 25 juni 2017 was er een kleiner festival,
Tropical Garden, voor 400 bezoekers. De vergunning
daarvoor werd een dag later, op 26 juni 2017 afgegeven.
Onbehoorlijk en misleidend bestuur kan altijd nog
een graatje erger. Het bestuur van Oost misleidt haar
bewoners structureel.

30 juni 2017

Over Keti Koti op 1 juli: “Niet alleen de te verwachten
Maar het stadsdeelbestuur van Oost lijkt dit onbelangrijk 50.000 bezoekers die komen om te feesten; de
te vinden. Sterker: in strijd met de wet en gemeentelijke honderden rijplaten, tientallen tenten, diverse podia,
honderden urinoirs, vuilnisbakken, hekken, stalletjes,
regels blokkeert het Dagelijks Bestuur van Oost bewust
eetkramen, aggregaten en zeecontainers, aan- en na
inspraak en medezeggenschap. Zo werd de vergunning
voor het Rootsfestival pas op vrijdagmiddag gepubliceerd. zaterdag afgevoerd door tientallen tractoren, vrachtauto’s en opleggers, verwoesten de paden, verzakken
Ook was het adres bewust misleidend: in de vergunhet park, verdichten en vernielen de bodem, gras en de
ningverlening was niet sprake van het Oosterpark, maar
wortels van bomen en struiken. We zullen de betrokken
het ging om een vergunning “t.h.v. Oosterpark 54’. Het
politici die deze vergunning hebben afgegeven - zonder
inzien van de stukken kon pas na het weekend, dus na
de burgers de mogelijkheid te geven bezwaar te maken het festival. Bezwaar kon er daarom niet meer gemaakt
voor de berokkende schade aansprakelijk stellen. Want,
worden.
zij weten, al jaren dat dit soort massa-feesten enorme
schade aan het kwetsbare Oosterpark teweegbrengen.”
Dit is een voorbeeld van het onbehoorlijke bestuur van
het stadsdeel: bewoners wordt het bewust onmogelijk
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12 juli 2017
Aankondiging in Het Parool over het Terrassenfestival in
september:
beta.parool.nl/nieuws/eerste-amsterdamse-terrassenfestival-in-het-oosterpark~b139c39c/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

28 juli 2017
De Telegraaf over het Terrassenfestival
De Telegraaf komt met een artikel over het terrassen
festival in het Oosterpark.
Het heeft er alles weg van dat de bestuurscommissie
Oost geen rekening houdt met het stedelijk beleid voor
festivals. Weer een festival erbij is simpelweg in strijd
met de zogenaamde locatieprofielen van het park, die
zijn vastgesteld door de gemeenteraad en de bestuurscommissie. Er mag maar een beperkt aantal grote
festivals in het Oosterpark, en na Keti Koti en Roots is er
gewoon geen festival in het Oosterpark meer toegestaan.
Het Oosterpark is nog steeds kwetsbaar. Festival-achtige-activiteiten zouden alleen op verharding mogen
plaatsvinden. Maar ook hierbij is het de twijfel of de
bestuurscommissie Oost zich aan de eigen richtlijnen
houdt.

29 juli 2017
vragen in de gemeenteraad over het Terrassenfestival
www.at5.nl/artikelen/171592/raadsvra-

gen-toch-niet-weer-een-festival-in-het-kwetsbare-oosterpark?fbclid=IwAR2x6uwqFdlkkTqPC0oL3zpVI0pu7PI0AQxOw6C_bgADxelpRfFSI0ZVQS8

2 augustus 2017
Organisatie terrassenfestival gaat uit van vernieling
grasveld
Het aangekondigde terrassenfestival zal niet alleen op
de verharde delen van het Oosterpark plaatsvinden,
maar ook op het gras. Met name het grasveld tussen
de muziekkoepel en het Tropeninstituut zal intensief
gebruikt worden. Zo intensief dat de organisatie van het
festival ervan uitgaat dat dit zo zwaar beschadigd zal
worden dat de gehele grasveld na het festival vervangen
moet worden.
Dit is de omgekeerde wereld. Een grasveld heeft een
aantal jaren nodig om zich goed te zetten. Dat kan in
het Oosterpark zelfs meer dan vijf jaar duren omdat de
grondkwaliteit nog steeds slecht is. Ook als er straks, na
vernieling door het festival, wederom nieuwe graszoden
liggen, zal het weer langer duren voor dit zich echt gezet
en hersteld heeft.
Het bijzondere is dat de festivalorganisatie hier al vooraf
afspraken over gemaakt heeft met de Bestuurscommissie Oost. Als die daar al op de voorhand mee akkoord
gaan dan lijkt het erop dat zij een grasveld meer zien
als een tapijt in een evenementencentrum dat je naar
goeddunken kan vervangen. Ik ben benieuwd wat de
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Bestuurscommissie verstaat onder een ‘duurzaam beleid’ 16 augustus 2017
De Stichting Herstel Oosterpark gaat naar de rechter over
van het stadsdeel?
het Terrassenfestival:
Blijft het feit dat het terrassenfestival lijnrecht tegen
Rechtszaak tegen festival in Oosterpark
alle afspraken over festivals in het Oosterpark in gaat.
Het Terrassenfestival lijkt een leuk festival. Zeker met
Behalve Keti Koti en Roots mogen er geen grote festivals mooi weer is een terrasje een aantrekkelijk vooruitzicht.
in het park. Het terrassenfestival pretendeert dat ze in
Maar het Oosterpark is daar ongeschikt voor. Nog
de plaats komen van het Foodfestival.
steeds zijn de nawerkingen van de volstrekt misgelopen
‘renovatie’ te merken. Binnenkort worden er weer een
Het Foodfestival was vorig jaar een erg leuk festival
aantal bomen gekapt die de gevolgen hiervan niet
dat zich op de verharding van het park afspeelde.
hebben overleefd. Het duurt zeker 5 jaar voor de bodem
Natuurlijk waren er wat punten ter verbetering: sommige zich enigszins hersteld heeft, en dat alleen maar als er
stands die toch het gras kleinschalig vernielden, enorm
ook actief gewerkt wordt aan grondverbetering.
lawaaiige generatoren die continu aanstonden en het
Nu valt de organisatie van het Terrassenfestival niets te
geluidsniveau. Op zich allemaal punten die gewoon te
verwijten. Die hebben ruim op tijd hun festivalplannen
verbeteren zouden zijn. Echter, het terrassenfestival
voorgelegd aan het stadsdeel Oost. Maar het Dagelijks
is veel groter van opzet en speelt zich buiten de
Bestuur van het stadsdeel heeft de zaak weer eens
verharde delen af, met veel harde muziek en wederom
laten versloffen. Gezien de voorgeschiedenis wisten Ivar
generatoren. En met een aantal attracties die duizenden Manuel cs heel goed dat het Oosterpark ongeschikt is.
mensen tegelijkertijd zullen trekken.
En ook dat er mensen bezwaar zouden maken tegen het
festival.
De organisatie van het festival maakt nu al harde
afspraken met een steeds groter aantal cafés dat mee wil Maar door te lang te wachten met het nemen van een
doen aan het festival: het festival dijt steeds meer uit.
besluit op het verzoek van het festival voldoet het
Maar formeel is er nog geen vergunning.
stadsdeel niet meer aan de wettelijke eis dat een besluit
over een dergelijk festival 6 weken van tevoren genomen
En dat terwijl het wettelijk verplicht om een besluit
moet zijn. Bovendien is het festival in strijd met het
over een vergunning zes weken voor een evenement
bestemmingsplan van het Oosterpark. En voldoet het
te publiceren, zodat het lijkt dat het Stadsdeel Oost
niet aan het festival-beleid waar de gemeenteraad van
opnieuw in gebreke zal blijven.
Amsterdam zich over heeft uitgesproken.
Het is niet de eerste keer dat het Bestuur van het
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stadsdeel Oost te laat is met het nemen van een besluit.
Het zal het Dagelijks Bestuur misschien verbazen, maar
ook zij moeten zich aan de wet houden.
Er hadden andere locaties voor het Terrassenfestival
gevonden kunnen worden: IJburg zou een levendige
injectie kunnen gebruiken, bij Science Park is genoeg
ruimte, op het Zeeburgereiland, op de Kop van Java.
Er zijn veel geschikte locaties binnen en buiten het
stadsdeel. Alleen niet in een park: de veenbodem van de
Amsterdamse parken is niet geschikt voor grootschalige
festivals.
Het is afwachten wat de rechtbank zal beslissen. De
rechtszaak dient aanstaande dinsdag. Maar we hebben
er vertrouwen in dat de rechter zal vinden dat ook een
stadsdeelbestuur zich aan de wet moet houden.
Jammer dat de organisatie van het Terrassenfestival de
dupe dreigt te worden van dit falende bestuur.
22 augustus 2017: Op verzoek van de Stichting Herstel
Oosterpark is de kwaliteit van de bodem bekeken waar
het Terrassenfestival zal plaatsvinden. Ingenieursbureau
Terrasscan keurt het grasveld af. Zij sluiten hiermee aan
bij een eerder onderzoek van Grontmij.

komen. Dat kan tot chaos leiden bij de ingangen en
dranghekken.

29 augustus 2017
Stadsdeel Oost negeert rechter
Het Terrassenfestival in het Oosterpark mag doorgaan,
besloot de rechtbank afgelopen week. Maar wel volgens
voorwaarden die de rechter expliciet het stadsdeel en de
organisatie oplegde.
Zo moet het grasveld goed beschermd worden tegen
vernieling en mogen er geen grote gewichten gebruikt
worden: ‘Op het gazon zullen platen gelegd worden
waardoor de druk verdeeld wordt en zware objecten
mogen slechts op de verharding geplaatst worden”,
aldus de rechter. Op bijgaande foto’s is te zien hoe zware
objecten bij de opbouw van het festival direct op het
gazon geplaatst worden. Ook rijden er vrachtwagens van
meer dan 7,5 ton door het park.

Ook bepaalde de rechter dat de opbouw van het park
maximaal twee dagen van tevoren mocht beginnen. Maar
het stadsdeel begon een dag eerder al met die opbouw.
Een dag eerder dan in de vergunning en door de rechter
22 augustus 2017
is bepaald. Enkele bewoners kregen hierover een brief
Het Parool over de rechtszaak tegen het terrassenfestival. van de organisatie van het festival. Hierin staat: “In
Bomenspecialist keurt grasmat af voor Terrassenfestival
overleg met de gemeente beginnen we de opbouw een
Oosterpark.
dag eerder dan de vergunning aangeeft.”
beta.parool.nl/nieuws/is-het-oosterpark-te-kwetsDe gemeente Amsterdam weet hier niets van. Als het
baar-voor-het-terrassenfestival~b93fb0c2/?utm_source=fa- terrassenfestival geen toestemming hiervoor heeft
cebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20 dan hoort de gemeente hierop te handhaven. Maar er
content&utm_content=free
bestaat het vermoedde dat niet de gemeente, maar de
wethouder van het stadsdeel Oost deze toestemming
27 augustus 2017
heeft verleent. Die dus in strijd is met de rechterlijke
De rechter bepaalt dat het Terrassenfestival door mag
uitspraak.
gaan. Maar de rechter stelt wel een aantal voorwaarden
waaraan het festival zich moet houden:
Overigens is deze bewonersbrief slechts bij enkele
Met het doorgaan van het terrassenfestival is er nu wel
omwonenden bezorgd.
een ander probleem voor de gemeente: het handhaven
van de openbare orde en het nakomen van de uitspraak Ook wordt het steeds duidelijker dat het praktisch
van de rechter. Zo mogen er niet meer dan 5000 mensen onmogelijk zal worden voor de gemeente om de orde
per dag komen en mogen er nooit meer dan 2000
bij het festival te handhaven. De rechter heeft, in het
mensen tegelijk aanwezig zijn. Met de vele aanmeldingen verlengde van de vergunning, bepaalt dat er niet meer
is het nu al zeker dat er veel meer mensen zullen willen mensen dan 5000 per dag bij het festival aanwezig
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mogen zijn. En niet meer dan 2000 gelijktijdig. Op de
facebookpagina van het festival zijn al 20.000 aanmeldingen, terwijl daarnaast de 21 deelnemende cafés nog
buiten die pagina om meer mensen organiseren.
De festivalorganisatie en het stadsdeel Oost trekt zich
niets aan van de beloften die hun advocaat heeft
gedaan bij de rechtbank. Het park wordt al een dag te
vroeg gedeeltelijk voor gewone gebruikers ontoegankelijk gemaakt, en het gras wordt tegen alle afspraken in
vernield. Vooral door de grote betonblokken (zie foto’s)
die geplaatst worden zal de grond nog meer inklinken.
De festivalorganisatie heeft al beloofd een nieuwe
grasmat aan te leggen. Maar een park is geen Ajax-arena,
waar na elke wedstrijd een nieuw grasveld wordt gelegd.
Gras, planten en bomen moeten zich kunnen zetten
in een park. Vooral door het verder vernielen van de
ondergrond en de bodem zal een nieuw grasmatje
slechts zeer tijdelijk een mooi aanzicht geven.
De ene dag belooft het stadsdeel in de rechtszaak
het ene, de andere dag doet ze het andere. Dit is
onbehoorlijk bestuur.

31 augustus 2017
AT5 over het terrassenfestival en het gedraai van de
stadsdeelvoorzitter Oost. Opmerkelijk zoals bestuurder
Ivar Manuel over de grasmat praat: “We zijn heel zuinig
op die polletjes”.
www.youtube.com/watch?v=z3WhdxAJTTQ

5 september 2017
Op facebook een artikel over het Terrassenfestival
“Het afgelopen weekend was het terrassenfestival in het
Oosterpark.
Gezellig. Ik hou in Amsterdam altijd van terrasjes. Ook al
werd er op sociale media al op gewezen dat het wel wat
duur was. Voorbeeld: een portie bitterballen voor u 4,-.
Voor 4 bitterballen: 1 euro per bitterbal.
Maar het was gezellig. En druk. Zo zijn er op een aantal
momenten tellingen gehouden. Op zaterdag en zondag
in de avond waren er zeker 3500 mensen op het festivalterrein. Als je kijkt naar de hele dag met het verloop van
mensen waren er minimaal 30.000 – 35.000 mensen.

De mensen vonden het duur, maar gezellig. En ach, een
avondje uit mag wat kosten.
Wel jammer dat de festivalorganisatie en de gemeente
Amsterdam zich niet aan de afspraken gehouden hebben
die gemaakt zijn. Afspraken die op papier staan in de
vergunning voor het festival en die nog eens hard zijn
vastgesteld door de rechter. Een aantal eisen van de
rechter die met voeten zijn getreden:
De opbouw van het festival begon een dag eerder dan
was toegestaan in de vergunning. Een dag langer was het
gebied gesloten voor gewone bewoners of voor kinderen
die gebruik wilden maken met het mooie weer van het
pierenbadje.
Er mochten geen zware objecten op het gras staan. Het
gras moest beschermd worden met vlonders. Er stonden
zelfs massale blokken beton op het gras.
Het geluid was harder dan toegestaan.
Wegens de veiligheid mochten er nooit meer dan 2000
mensen tegelijk op het terrein aanwezig zijn
Er mochten niet meer dan 5000 mensen per dag komen.
De organisatie zou bij alle toegangshekken voortdurend
het aantal mensen tellen en de totalen in de gaten
houden. Bij teveel mensen zouden de hekken gesloten
worden. De gemeente zou dit handhaven. Tijdens het
festival werd aanvankelijk wel bij enkele ingangen geteld,
maar niet bij alle ingangen. En op latere dagen waren de
tellers gewoon weg.
Er waren vele vrachtwagens ver boven het toegestane
gewicht in het park.
Zware objecten werden geplaatst direct naast bomen,
dus op de kwetsbare boomwortels.
Bij de rechtbank maakten zowel de advocaat van de
gemeente als de rechter een belangrijk punt van de
veiligheid en de handhaving. Zo was de rechter in het
bezit van geheime draaiboeken wat te doen om de
veiligheid te garanderen.
De voorwaarden van de rechter werden volstrekt niet
nagekomen. Er werd niet gehandhaafd op de overtredingen. Op zondagmiddag bleek dat de afdeling
handhaving niet eens op de hoogte gebracht was van de
eis tot handhaving.
De uitspraak van de rechter dat het Terrassenfestival kon
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doorgaan was juridisch misschien wel juist. Maar het
blijft een raadsel waarom noch de festivalorganisatie,
noch de gemeente zich moeten houden aan de uitspraak
van de rechter.”

27 september 2017
De Stichting Herstel Oosterpark komt met een kritisch
onderzoek naar de evaluatie die het stadsdeel heeft
gemaakt van het Project Verdubbeling Oosterpark. Op
27 september wordt het rapport aangeboden aan de
gemeenteraad.

Het Verdronken Park
Voor de zomervakantie van 2017 publiceerde het
stadsdeel Oost een evaluatierapport over de gang van
zaken bij het project Verdubbeling Oosterpark. Dit rapport
van het stadsdeel geeft een chronologisch overzicht van
wat er de laatste jaren is gebeurd met het Oosterpark.
Helaas is het onvolledig en eenzijdig. Het rapport
baseert zich op interviews met ‘betrokkenen’. Maar ook
als die verklaringen elkaar tegenspreken controleert
en beoordeelt het rapport niet de feiten. Veel wordt
buiten beschouwing gelaten: het rapport zegt een
evaluatie te zijn maar gaat bijvoorbeeld helemaal
voorbij aan de financiën van het project. Erger nog,
het rapport doet aanbevelingen die regelrecht tegen de
wet ingaan. Op andere terreinen is het rapport van het
stadsdeel onvolledig, bijvoorbeeld over de bomenkap,
de wateroverlast en de burgerparticipatie. Een van de
weinige concrete zaken in het rapport is de constatering
dat het Project Verdubbeling Oosterpark 150% duurder is
uitgevallen dan begroot. Overigens zonder dit nader te
onderbouwen.
Hopelijk komt er alsnog een degelijk en volledig
onderzoek naar wat er allemaal is misgegaan in het
Oosterpark. Tenslotte is volgens het rapport van het
stadsdeel zelf de begroting van het Project Verdubbeling Oosterpark bij benadering al met 6 miljoen euro
overschreden.
Gemeenschapsgeld dat in de natte bodem van het
park is opgelost. Daarover horen de gemeenteraad van
Amsterdam en de bewoners van de stad toch meer
duidelijkheid te krijgen.

Het aanbieden van het rapport ‘Het Verdronken Park’
van drs. Arend Wakker door de voorzitter van SHO aan
Remine Alberts van de SP en Guus Bakker van D’66.

Op woensdag 27 september heeft de voorzitter van
de Stichting Herstel Oosterpark, Ernst Sonneveldt,
het rapport “Het Verdronken Park” overhandigd aan
de verantwoordelijk wethouder voor Infrastructuur
& Duurzaamheid dhr. A. Choho. Tevens hebben ook
de voorzitters van de commissie Algemene Zaken
Mw. Remine Albers en de commissie Infrastructuur &
Duurzaamheid dhr. Guus Bakker het rapport in ontvangst
genomen. Het rapport is als raadsadres aangeboden
aan alle betrokken gemeenteraadsleden, zodat ook deze
volledig geïnformeerd zijn en het te zijner tijd op de
agenda in de gemeenteraad komt.
http://www.hersteloosterpark.nl/stichting-herstel-oosterpark/rapport-verdronken-park-overhandigd-aan-wethouder-choho/

26 november 2017
opnieuw een kapaanvraag voor 21 bomen. Ook hierbij
gaat het om bomen die dood zijn als gevolg van de
renovatie van het park.
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15 december 2017
Evenementenbeleid
De gemeente Amsterdam komt met een nieuw
evenementenbeleid.
De afdeling communicatie van de gemeente pakt het
mooi in met termen als ‘nieuw’ en ‘grenzen aan geluid’.
Bij eerste lezing lijkt dit beleid nauwelijks iets nieuws
te bieden. Het enige dat gedaan wordt is het enorm
uitgedijde evenementenbeleid, zoals het zich de laatste
jaren ontwikkelt heeft, te legaliseren. Dit gemeentelijk
beleid is goed voor de evenementenorganisaties en
geeft hen duidelijkheid dat ze door mogen gaan op de
ingeslagen weg. Nergens wordt tegemoet gekomen aan
de overlast voor bewoners of de schade voor dieren en
planten en de biodiversiteit in de parken.
Als voorbeeld zijn er de ‘regels’ voor het opbouwen en
afbreken van een evenement. Het afgelopen jaar werd
een park, waarin zich een evenement van gaat afspelen,
meestal een week of meer afgesloten voor de buurt en
voor Amsterdammers. Dit ‘nieuwe beleid’ legaliseert dit
door te stellen dat de op- en afbouwperiode “zo kort
mogelijk” moet zijn. Een rekbaar begrip dat volledige
vrijheid geeft aan een evenementenorganisatie om een
park zo lang als ze willen af te sluiten.
Als we naar het locatieprofiel voor het Oosterpark kijken:
hier worden in de toekomst 8 meerdaagse evenementen
toegestaan. Waaronder 2 meerdaagse evenementen tot
25.000 bezoekers. In de praktijk betekent dit dat het
park dus zeker 8 weken afgesloten kan worden door
de evenementenorganisaties, inclusief op- en afbouw.
Er is geen grens gesteld aan het aantal evenementen
die zich op 1 dag afspelen.
3 november 2017. Een artikel in De Echo: de renovatie
van het Oosterpark is mislukt.

De conclusie kan alleen maar zijn dat het Oosterpark
in de zomer geen functie meer heeft als stadspark voor
de buurt, maar alleen als evenementenlocatie.
De komende tijd gaan we deze stukken van de gemeente
nader bekijken. In januari worden de voorstellen
besproken in de commissie Algemene Zaken van
de gemeenteraad. In maart 2018 moet dit nieuwe
evenementenbeleid ingaan. Dit zijn overigens alleen
maar de voorstellen: het evenementenbeleid moet
nog besproken worden in de gemeenteraad
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28 december 2017

verslechterd. Een van de doelen van het hele project was
Bij het nieuw voorgestelde evenementenbeleid krijgen de om de waterhuishouding van het park te verbeteren.
festivalorganisaties de lang verwachte vrijbrief: zij mogen “Vrij kort na de oplevering ontdekte men dat het park
zelf bepalen hoe lang de opbouw en afbraak van een
misschien nog wel natter was dan ooit tevoren,” aldus
festial duurt. Dus mogen zij zelf bepalen hoe lang een
de deskundige van het bedrijf Prohold.
park gesloten blijft voor het publiek.
amsterdam.raadsinformatie.nl/
Daarover is al vaker geschreven. En ook de bodemdesdocument/6026941/1/09012f978224de5d?fbclid=IwAR3Tkundigen in dit artikel benadrukken dat de problemen
ngtdPkNL65dHUu7mAZfKC3BDM7pUH2rQqcJUuR0OiXS7MjJY- vooral zijn ontstaan doordat bij het Project Verdubbeling
KLw2G9I
Oosterpark volstrekt verkeerde grond werd gebruikt.
Hierdoor kon het water niet goed de bodem intrekken en
kwam er te weinig zuurstof meer bij de wortels van de
bomen, waardoor veel bomen stierven.

2018

4 januari 2018

In het artikel wordt goed beschreven wat er na het falen
Bomenkap gaat verder met de kap van 26 bomen.
van de ‘renovatie’ is gedaan door bodemdeskundigen om
nog te redden wat er te redden viel.
15 januari 2018
Het artikel zelf sluit positief. Logisch: het bedrijf dat door
Bodemonderzoek in het Oosterpark
de gemeente in dienst is genomen zal altijd zeggen dat
Hierbij een artikel uit het vakblad Tuin en Landschap over wat zij gedaan hebben goed heeft uitgepakt. Maar de
hoe men is opgetreden na de slechte toestand van het
problemen zijn nog lang niet opgelost. Afgelopen weken
Oosterpark na de ‘renovatie’ van het park.
zijn er weer 26 bomen gekapt. En nog meer bomen lijken
Het is vooral de visie van een bodemdeskundige die is
de komende tijd te gaan sterven.
ingeschakeld toen bleek dat nadat de oplevering van de “Vanwege de kwetsbaarheid van de verzadigde en
eerste fasen van het project Verdubbeling Oosterpark de structuurloze toplaag, mocht de grond niet zwaar worden
situatie in het park niet was verbeterd, maar desastreus belast”. Dat is een conclusie die ook nu nog steeds geldt.
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Als het stadsdeel doorgaat met het organiseren van
wederom veel grote festivals dan kan de bodem zich niet
herstellen. Een vijfjarige festivalstop zou geen slecht idee
zijn om het park zich te laten herstellen.

18 januari 2018
Het Parool over de insprekers in de gemeenteraad over
het evenementenbeleid:
www.topics.nl/geslaagd-festival-van-de-inspraak-a9364422parool/1cabcba01a7644ae1ead7b2a974557607655e3314c57bda7ea1dbb1f3feb108c/?referrerUserId=2e6b4564e5a64ff298387c6db813491f&context=playlist/a-amsterdam-6a07d5/

25 januari 2018

22 januari 2018. Verdergaande bomenkap.

Artikel in Het Parool: als stadsdelen bomen kappen, dan
moeten ze herplanten of geld in een groenfonds storten,
zodat er op andere locaties herplant plaats kan vinden.
Maar het geld uit dit fonds wordt voor heel andere zaken
gebruikt.
beta.parool.nl/columns-opinie/bomenkap-in-stad-maarterugplanten-ho-maar~bc11be8e/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

Wat een gotspe: elk park heeft een groene identiteit:
hoezo kunnen grote dancefeesten de identiteit van een
park versterken? Ja, er komen nieuwe doelgroepen. Maar
die tienduizenden festivalbezoekers vernielen juist de
identiteit van het park.

Inmiddels blijft wethouder Choho onjuistheden
aangaande het Oosterpark bezigen. Hij zegt bijvoorbeeld
7 februari 2018
dat de opbouw van een evenement, waarbij een
Vervolg evenementenbeleid
park afgezet kan worden voor gewone bezoekers, nu
De commissie Algemene Zaken heeft op 6 februari verder gelimiteerd wordt. Dat staat niet in zijn voorstel: daar
vergaderd over het evenementenbeleid. Op 11 januari
staat dat de opbouw en afbouw van het evenement “zo
waren de insprekers aan de buurt, nu de politieke
snel mogelijk” moet plaatsvinden. Hoe snel dat is bepaalt
partijen. Het college heeft zich niets aangetrokken van
de festivalorganisatie. De bestaande norm: 2 dagen voor
de insprekers. Op geen enkel punt gaan ze mee met
opbouw en 2 dagen voor afbouw, heeft het college juist
de kritiek van omwonenden en gewone gebruikers van
geschrapt.
de parken. Zoals burgemeester Van Aartsen zegt: “Veel
Ook zegt Choho: “dat er voor een festival een quick-scan
insprekers zullen ontevreden blijven, daarvoor lopen de
moet plaatsvinden voor wat betreft de situatie van de
belangen te ver uiteen.” Geen woord of dat omwonenden bodem, de flora en fauna”. Maar Choho verzwijgt dat
niet gewoon gelijk kunnen hebben met hun ervaringen
hij vindt dat de festivalorganisaties die van hem mogen
van geluidsoverlast. Het gaat bij de gemeente vooral over houden. Choho is sterk gekant tegen een onafhankelijk
de belangen van de festivalorganisaties.
onderzoek.
Wethouder Choho verklaart:
amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/493927/
raadscommissie%20Algemene%20Zaken%20
“Evenementen horen bij de stad en kunnen de identiteit
06-02-2018?fbclid=IwAR34fXU1fMC6Ay9Vq-k1UDywkcoCcigvan een park versterken en nieuwe doelgroepen
nCMD5KwxJ9-6sr2pZfaN944ec2a4
aantrekken”.
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Ook op 1 mei 2018 sneuvelen er bomen. De Stichting Herstel Oosterpark vraagt zich af of het park nog wel veilig is,
nu bomen zonder directe aanleiding omvallen.

19 februari 2018
Gemeenteraad
Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad over het
evenementenbeleid.
Het was een uitgebreide vergadering, met een groot
aantal moties van de raad. Maar dat hield niet in dat het
beleid, dat gericht was om de evenementenorganisaties
tegemoet te komen, werd bijgestuurd.
Er zijn enkele goede moties aangenomen. Zo is de
uitbreiding van het festival Appelsap in het Flevopark,
dat tegen alle afspraken in was uitgebreid tot 20.000
bezoekers, weer teruggebracht tot de oorspronkelijke

15.000. Nog veel teveel natuurlijk voor een kwetsbaar
maagdelijk, ongeschonden natuurpark als het Flevopark.
Daarentegen mag voor Appelsap de helft van het park
worden afgezet: bij andere parken is dat maximaal 25%.
Andere goede moties vragen om meer onderzoek naar de
effecten van de festivals op de parken. De komende jaren
gaat men nog veel onderzoeken, maar tegelijk kunnen
het aantal festivals de komende jaren blijven groeien.
Pas over twee jaar wil men heel misschien eens gaan
nadenken over een maximum voor het aantal festivals.
Verder blijven de voor de parken nadelige voorstellen
gehandhaafd: de festivals mogen zelf een natuurtoets
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maken, de festivals mogen zelf bepalen hoeveel tijd
ze nodig hebben om de festivals op te bouwen en af
te breken en het geluid wordt niet verminderd. Wel
wordt aangeraden dat mensen oordopjes indoen tegen
eventuele gehoorschade. Over oordoppen voor dieren
hebben we niets vernomen.
Hieronder het verslag van de raadsvergadering: het
evenementenbeleid begint bij agendapunt 11:
amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450908/
RAAD%2014-02-2018?fbclid=IwAR04ix2D6jn-QRZUpxB8AXvfPNLXw2XNPUSe1-5gdWlvtD0CE_Q2k-FbIZQ

20 februari 2018
De gemeenteraad heeft een motie van GroenLinks
aangenomen dat de parken na een evenement 6 weken
rust moeten krijgen, voor er weer een evenement mag
plaatsvinden. Fractievoorzitter Rutger Groot-Wassink
benadrukt dat er geen festivals weg hoeven uit de
parken:
www.at5.nl/artikelen/178764/groenlinks-garandeert-geenfestivals-weg-door-bodemrust-in-parken

22 februari 2018
Verslag van de commissie AZ van de gemeenteraad met
vragen van de Stichting herstel Oosterpark waarom de
gemeenteraad geen reactie geeft op raadsadressen die
nu al maanden geleden zijn ingediend:
www.youtube.com/watch?v=PwZaCyw6jjg

bodem in het Oosterpark weer heel nat. Een grote,
70-jarige schietwilg is blijkbaar zonder reden omgevallen.
Oorzaak vermoedelijk de zwakke bodem en verrotte
wortels.

2 mei 2018
Een krantenartikel over de vallende wilgen.
Op dezelfde dag ook een artikel in de Telegraaf over
de oorzaak van de vallende bomen. Opmerkelijk is
ook dat wethouder Choho zegt nog niet op het rapport
Het Verdronken Park heeft kunnen reageren wegens
“gebrek aan tijd”. Dat rapport was 7 maanden geleden al
ingediend.

11 mei 2018
Fred Sieverts, onze immer strijdvaardige secretaris, komt
te overlijden.

13 mei 2018
Artikel in Het parool: de gemeente Amsterdam trekt
een miljoen euro uit om de bodem en de toestand van
parken te monitoren na evenementen.
beta.parool.nl/nieuws/deskundigen-houden-park-tijdens-festival-in-de-gaten~bfede739/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20
content&utm_content=free

24 mei 2018

Een artikel uit de NRC over de vernieling van de
Amsterdamse parken door festivals.
www.nrc.nl/nieuws/2018/02/22/al-die-festivals-vernielen-onze-parken-a1593036

De Stichting natuurbescherming ZO haalt een gedeeltelijke overwinning in een rechtszaak. De rechter is vooral
verstoord omdat ook hier wederom de vergunning voor
een festival te laat door het stadsdeel is gepubliceerd.
http://heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/
rechtszaak-tegen-reggae.html

20 april 2018

2 juni 2018

het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente lijkt
onbetrouwbaar: er worden meteen uitzonderingen
gemaakt voor festivals:
https://www.at5.nl/artikelen/193414/het-festivalseizoen-begint-met-onbetrouwbaar- evenementenbeleid

Bestuurder Ivar Manuel komt met een voorstel om een
extra boom te kappen in het Oosterpark om hier een
standbeeld te plaatsen. In een vergadering van 5 juni van
de bestuurscommissie wordt hier niet toe besloten, maar
het beeld komt voor het stadsdeelkantoor te staan.
oost.notubiz.nl/vergadering/514784/Stadsdeelcommissie%20
-%20in%20pleno%2005-06-2018?fbclid=IwAR1qbLfwOwg62hTayzHlSncbfFk0eoNF5x9SfXi6m0hVGKFHSW2nAGeYU24

25 februari 2018

30 april 2018
Geen storm, zelfs nauwelijks harde wind. Wel is de
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5 juni 2018. Opnieuw breken grote takken af van wilgen
in het Oosterpark door houtrot.

17 juni 2018. Wederom mag een beeldbepalende iep
gekapt worden; het is de laatste boom op het terrein van
het toekomstig Pillows Hotel.

17 juni 2018

van het kappen van twee bomen. In de bijlage treft u
de situatietekening aan.

Wederom mag een beeldbepalende iep gekapt worden.
Dit heeft te maken met de verbouwplannen van het
pand van het voormalig Ontleedkundig laboratorium van
de UvA tot een hotel. De oorspronkelijke plannen zijn
gewijzigd en de gemeente gaat akkoord met het kappen
van de bijzondere iep.
maps.amsterdam.nl/hoofdgroenstructuur/Downloads/
TAC-advies%20DEF%20Mauritskade%2061%20uitbouw%20
11%20mei%202018.pdf?fbclid=IwAR2tJoo-aB3B7qroWrGeX09La9pdmAoiLjUtzSu7Wd37-uIxIA1TuuuXjHc

Verder heb ik een rectificatieverzoek ingediend”.
Eindelijk een ambtenaar die gewoon luisterde, gewoon
correct reageerde en vooral doet wat er werd beloofd.
Maar een totaal nieuwe ervaring is het toegeven
van een fout door BC Oost. De ambtenaar in kwestie
hebben wij dan ook geprezen om haar manier van
communiceren. Chapeau! Zou dit het Femke Halsema
effect zijn?”

3 juli 2018

8 augustus 2018

De Stichting Herstel Oosterpark is verbaasd: het stadsdeel
Oost reageert op een correcte manier: “Onlangs
maakten wij behalve op Herstel Oosterpark óók hier
melding van het opnieuw aanvragen voor een kapvergunning (twee bomen) in het Oosterpark. We zouden
dat onderzoeken. Wat blijkt nu? Er worden twee bomen
verplaatst, dus niet gekapt. De ambtenaar in kwestie
begreep volledig onze ongerustheid en mailde ons
zojuist o.a. deze tekst:
“Het betreft het verplanten van twee bomen in plaats

De actiegroep Mokum Reclaimed wil een jaar lang de
parken claimen voor een evenement. Dit juist om andere
vernielende en lawaaiige evenementen te weren.
www.at5.nl/artikelen/185156/actiegroep-wil-parken-en-pleinen-jaar-lang-claimen-dit-slaat-nergens-op?fbclid=IwAR0BXvYEyui8KRlIyNb0LkSfjx0Aej886MNTWZKNXAYgi1Sj7RJoCH3lDoc
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Op 1 juli 2018 was het evenement Keti Koti in het Oosterpark. In deze periode was het warm en droog weer. Op foto’s
is te zien dat de combinatie van een groot festival en de droogte leidt tot extra schade aan het park.

21 augustus 2018
Er zijn plannen om 75 bomen te kappen in de aan het
Oosterpark grenzende van Swindenstraat. Stadscommentator Rob Zwetsloot is hier woedend over:
https://www.youtube.com/watch?v=Rp-eh1Btgz4&t=36s

22 augustus 2018
Oost Online schrijft over de toestemming die gegeven
wordt om nog een hotel, het vierde, te openen aan de
noordkant van het park:
https://oost-online.nl/straks-meer-467-loges-in-het-oosterpark/

9 oktober 2018
het in het Oosterpark gelegen Hotel Arena krijgt een
speciale ontheffing om drie nachten achter elkaar van
22.00 uur – 08.00 uur clubavonden voor het Amsterdam
Dance Event te organiseren. Men zal er alles aan doen
om de geluidsoverlast binnen de perken te houden.
Overdag is er ruimte om soundchecks te houden.

28 oktober 2018
De Stichting Herstel Oosterpark waarschuwt voor de

grote mogelijkheid dat de bodem bij de speelplaats
naast het Generator Hotel vervuild en zelfs giftig is:
“Vanavond is door ons mondeling aan de voorzitter van
Stadsdeel Oost Maarten Poorter en enkele ambtenaren in
het stadsdeelkantoor medegedeeld dat er vermoedelijk
zwaar verontreinigde grond ligt op de kleine kinderspeelplaats naast het Generator Hotel in het Oosterpark.
Eerder hebben wij de documenten (oa brief van Milieubureau Amsterdam en twee rapporten) afgegeven aan
het Parool, Telegraaf en enkele politici. Morgen zullen
we zien of er maatregelen genomen worden (fb Herstel
Oosterpark). Volgens een eerder bodemonderzoek was
de grond hier zwaar verontreinigd met PAK’s, en de
bodem zou nooit echt gereinigd zijn. (brief 8-10-18)

2019
12 januari 2019
Wethouder Ivens kondigt aan de evaluatie van het
evenementenbeleid te versnellen en onderzoek te doen
naar de gevolgen van evenementen op parken, aldus
een artikel in Het Parool.
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14 januari 2019
De gemeente Amsterdam wil het makkelijker maken
om bomen te kappen binnen de Hoofd Groen Structuur.
Tot nu toe moest er altijd advies gevraagd worden bij
ingrepen in de Hoofd Groen Structuur bij de Technische
Advies Commissie (TAC) van de gemeente. Het college
stelt nu voor om de bevoegdheden van die commissie
in te perken.

17 februari 2019
Op 17 februari 2019 dient de Stichting Herstel Oosterpark
een zienswijze in tegen het voorstel om
de bevoegdheden van de TAC te verminderen.

27 februari 2019
Opening van de nieuwe skatebaan bij het in het
Oosterpark gelegen Metis Montessori Lyceum. Eerder
werd, zonder ruchtbaarheid, het nieuwe gebouw, dat
Metis op haar schoolplein bouwde, in gebruik genomen.

13 maart 2019
Opnieuw boom omgewaaid doordat de wortels waren
verrot. Bomenkap gaat door. Bij het Metis-hotel moet
meer beton komen, dus geen plaats voor bomen.
De gemeenteraad vergadert over de uitwerking
van een aantal moties die zijn ingediend over het
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27 februari 2019. Opening van de nieuwe skatebaan bij het in het Oosterpark gelegen Metis Montessori Lyceum.
Eerder werd, zonder ruchtbaarheid, het nieuwe gebouw, dat Metis op haar schoolplein bouwde, in gebruik genomen.

evenementenbeleid. Wethouder Ivens licht toe dat er
onderzoek wordt gedaan naar de bodemgesteldheid
van parken in verband met evenementen. Maar de
quick scans worden uitgevoerd door de verschillende
stadsdelen: die hebben de bevoegdheid over uitvoering
en vergunningen. Quick scans worden betrokken bij de
evaluatie van het evenementenbeleid. De evaluatie volgt
na de zomer. De PvdD vraagt in een motie dat de kosten
voor de onderzoeken naar de bodemkwaliteit bij de
evenementenorganisaties moeten komen te liggen. De
wethouder is hier op tegen: dan zouden die onderzoeken
pas na de zomer gestart kunnen worden, en ze zijn al
gestart. Hij is juist blij dat de gemeenteraad hier geld
voor heeft gegeven. In een tweede motie vraagt de PvdD
dat de wethouder zorgt dat er echt zes weken liggen
tussen twee evenementen, zoals de raad ineen motie
heeft uitgesproken. De wethouder zegt dat dit bekeken
wordt. Centraal staat dat de bodem en de parken goed
beschermd worden. Soms kan het beter zijn voor de

bodem om 2 evenementen direct na elkaar te hebben
i.p.v. Met een periode ertussen. En het hangt van het
soort evenement af: een hardloopwedstrijd is iets heel
anders voor een park dan een dancefeest. Wethouder
Ivens is tegelijk ook bezig met een onderzoek naar het
financieel belasten van commerciële evenementen. Wat
de leges voor evenementen betreft is het uitgangspunt
dat die kostendekkend moeten zijn.
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/
vergadering/557152/RAAD%2013-03-2019?
(agendapunt 23)

15 maart 2019
In Amsterdam was een leuk initiatief: mensen konden
een boom laten planten op een door hen gekozen plaats.
Buurtbewoners van het Oosterpark hadden enkele bomen
uitgekozen om in het Oosterpark te planten. Ruimte
genoeg, zou je zeggen na de vele kapplannen en na de
vele bomen die gesneuveld zijn de afgelopen jaren. Maar

98

4. Chronologisch zwartboek

7 april 2019. Ingezonden brief van bestuurslid
Arend Wakker in het Parool over de kap van
populieren:

helaas, het stadsdeel Oost geeft geen toestemming om
de boom te planten. Zo draai je broodnodige initiatieven
van bewoners als stadsdeel de nek om.
Het plan om mensen zelf bomen te laten planten op een
door hen voorgedragen locatie was al in het najaar van
2018 gedaan. Rob Zwetsloot had op 18 november 2017
een interview met de initiatiefnemer. De opname van dit
interview was natuurlijk in het Oosterpark:
https://www.youtube.com/watch?v=GAx9JwfDn8k&t=63s

7 april 2019
Het Parool over de plannen van de gemeente om meer
dan 900 populieren te kappen.
https://www.parool.nl/nieuws/vallende-takken-gevaarlijke-populier-moet-gekapt~b04b3f81/

13 april 2019
De Stichting Herstel Oosterpark en 40 andere organisaties steunen Urgenda tegen de massale bomenkap in
Nederland.
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15 mei 2019

Het stadsdeel Oost is berucht om de slechte burgerpartiDe gemeenteraad heeft de Verordening BI-zone
cipatie. Maar als nu de hotels en horeca aan de randen
Oosterpark aangenomen. Rond het Oosterpark zitten
van het park mogen besluiten wat er voor extra activiveel bedrijven. Voor hen is nu een speciale vorm van
teiten in het park mogen komen, dan verwordt het
samenwerking in het leven geroepen: de Bedrijfs
Oosterpark wel erg tot een achtertuin van de hotels en
Investering Zone Oosterpark.
horeca, en worden de bewoners volledig genegeerd.
27 juni 2019: In opdracht van de organisatie van het
Deze verordening houdt in dat er een speciale belasting
Keti Koti-festival wordt er door Tauw een natuurtoets
geheven kan worden die deze bedrijven moeten
gehouden in het Oosterpark. Een natuurtoets is
opbrengen. De opbrengsten daarvan moeten aangewend verplicht in het kader van de Wet Natuurbescherming.
worden voor het Oosterpark.
Merkwaardig natuurlijk dat een dergelijke toets gemaakt
wordt in opdracht van de festivalorganisatie. De makers
Maar wat gaat er precies betaald worden van deze ‘Ooster- van het rapport hebben duidelijk een dubbele pet op.
park-belasting’? Dat wordt besloten door de leden van de
Enerzijds constateren zij dat er vogels op dat moment
Vereniging BIZ-Oosterpark. Door de bedrijven zelf dus.
aan het broeden zijn in het park waar het festival
En dan wordt het dubieus. Normaal als er initiatieven zijn gehouden wordt, maar tegelijk schrijven zij dat negatieve
in de openbare ruimte, dan hebben betrokkenen hierop
effecten voor planten en grondgebonden zoogdieren
het recht van inspraak. Maar geldt het recht op burgeruitgesloten zijn, omdat het festival zal plaatsvinden
participatie ook als deze ondernemersvereniging besluit
op de verharde delen van het park en op de weiden.
iets te gaan doen met het park. Of geldt dan: wie betaalt, Wat onzin is: veel bezoekers gaan ook door de groene
bepaalt?
delen van het park, bovendien is het enorme geluids-
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volume van diverse bands en de rookwalmen van diverse
BBQ-stands.
Volgens het rapport is er ook geen effect op vleermuizen:
die zouden niet gevoelig zijn voor de harde muziek,
maar alleen reageren op hoge tonen. Gevolg van het
licht op hen als nachtdieren is er ook niet, volgens het
rapport: omdat het festival om 21.30 zal eindigen. Waarbij
natuurlijk geen rekening wordt gehouden met de uren
die het opruimen duurt.
Er worden weliswaar broedende vogels aangetroffen,
maar, volgens het rapport, zijn de meeste nesten al
uitgebroed en verlaten en zal er dus geen effect zijn
voor de vogels. Iets wat klinkklare onzin is en regelrecht
in strijd met de wet. Kortom: dit onderzoek is vooringenomen en leidt tot volstrekt onzinnige conclusies.

24 juli 2019
Telegraaf met interview IVN, waarin geconstateerd wordt
dat in de jaren sinds de uitvoering van het Project
Verdubbeling Oosterpark de biodiversiteit van het park
schrikbarend achteruit is gegaan.
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31 juli 2019
Telegraaf: Situatie in het Oosterpark baart zorgen. De
Partij voor de Dieren stelt vragen over het oosterpark
naar aanleiding van de conclusies van het Instituut voor
Natuureducatie over de situatie in het Oosterpark.

3 september 2019
Telegraaf: Onrust over gifgrond in het Oosterpark. Een
interview met bestuurders van de Stichting Herstel
Oosterpark over een onderzoeksrapport uit 2012 over
bodemonderzoek in het Oosterpark, direct voor de
‘renovatie’ van het park, waarin veel soorten gif waren
gevonden. Dit onderzoek was een officieel onderzoek,
maar vooralsnog schijnt er geen rekening mee gehouden
te zijn. De vrees bestaat dat het gif nu verspreid is over
het hele park. Komt er een onderzoek?

12 september 2019
Het college van B&W van Amsterdam reageert op schriftelijke vragen van de Partij van de Dieren. De partij had
gevraagd naar nadere informatie over de achteruitgang
van de biodiversiteit in het Oosterpark, maar ook: “Klopt
het dat de grond van de speeltuin in het Oosterpark nog
altijd vervuld is van gifstoffen?”

Het college ontkende dit:
“Nee. Wij gaan er vanuit dat de vraag gaat over de laatst
aangelegde speeltuin ten oosten van de Generator. Op
de locatie waar nu de speeltuin is gerealiseerd is vóór
de uitvoering bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek
dat er geen noodzaak voor sanering was. Verder is
men tijdens de uitvoering ook niet op een bodemverontreiniging gestuit die gesaneerd moest worden. De
bodem van Amsterdam, binnen de Ring, wordt in zijn
algemeenheid aangemerkt als heterogeen en diffuus
sterk verontreinigd met zware metalen en andere
milieubelastende stoffen, volgens de kenmerken van
de zogenaamde “oudstedelijke ophooglaag”.
Ook het Oosterpark bevindt zich binnen dit gebied
(ref. Bodemkwaliteitskaart Gemeente Amsterdam).
Het gebied waar het Oosterpark zich bevindt is voor
het grootste deel niet opgehoogd en kent een tamelijk
variërende bodemkwaliteit. Dat is een gevolg van de
gebruiksgeschiedenis van dit gebied.
Eventuele risico’s bij de herinrichting van het park, die
mogelijk een gevolg kunnen zijn van bodemverontreinigingen, zijn beoordeeld in de planvormingsfase van
deze herinrichting en hebben geleid tot het goedgekeurde ontwerp dat nu is uitgevoerd. In het geval van
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de locatie waar nu de speeltuin is gerealiseerd is naast
het bodemonderzoek van 2015, waar een verontreiniging
buiten de speeltuin naar boven kwam, voorafgaand
aan de aanleg van de speeltuin in mei 2017 afperkend
bodemonderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of
er ook verontreiniging in de speeltuin aanwezig is.
Uit de onderzoeksresultaten van 2017 blijkt dat er ter
plaatse van de speeltuin géén sterk verhoogde gehalten

PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) zijn
aangetoond, om deze reden is er geen noodzaak om
te saneren volgens de Wet Bodembescherming en Nota
bodembeheer.”
Met deze reactie geeft het college foute informatie aan
de gemeenteraad. Het college beroept zich namelijk op
rapporten uit 2015 en 2017. Het rapport uit 2012 wordt
nergens genoemd.
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Om te beginnen zijn deze onderzoeken uit 2015 en 2017
zeer beperkt en bestrijken slechts een aantal vierkante
meters en geven ze geen inzicht in de bodemkwaliteit in
het hele park. Maar ook dan constateert het onderzoek
uit 2015: “In de bovengrond ter plaatse van boring 15 en
16 is de bodemkwaliteitsklasse ‘Niet Toepasbaar’ “ En dat
is de zwaarste klasse voor verontreiniging en gaat over
grond die moet worden afgevoerd en vernietigd.
“Op basis van de indicatieve toetsing Besluit bodemkwaliteit kan over het algemeen geconcludeerd worden
dat de bodem kwaliteitsklasse ‘Industrie’ heeft.
De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) ter plaatse van boring
15 en 16 valt in kwaliteitsklasse “Niet Toepasbaar’
in verband met het sterk verhoogde gehalte PAK.”
Voor een definitieve vaststelling van de bodemkwaliteitsklasse is in veel gevallen een partijkeuring conform
AP04 vereist. Een dergelijke keuring onderscheidt zich
van het onderhavige onderzoek door een intensievere
bemonstering, een aangepaste monstervoorbehandeling
in het laboratorium, zowel monstername als analyse in
duplo en in enkele gevallen uitloogonderzoek. (blz. 20
van het rapport)
Deze conclusies en aanbeveling uit het onderzoek van
2015 zijn volledig genegeerd.
Het onderzoek van 2017 constateert: “Uitgenomen grond
moet worden teruggeplaatst op diepte van herkomst.
Wanneer niet alle grond kan worden teruggebracht dan
mag de vrijkomende grond niet zonder meer worden
hergebruikt, maar dient deze naar een erkende ontvanger
te worden afgevoerd.” (blz 10 van het rapport)

de eerdere rapporten over gif in het Oosterpark. Die
rapporten zijn bekeken door toxicologen, met name
door Job Schreuder (Toxicoloog met registratie ERT en
Sr. specialist milieu).
“Als Stichting Herstel Oosterpark eisen en verwachten wij
op korte termijn van u te vernemen hoe en vooral ook
wanneer u de kwaliteit van de grond van het Oosterpark
gaat beoordelen. Eigenlijk zou voor een vervolgonderzoek
eerst een volwaardig historisch onderzoek moeten
worden gedaan en nu volgens de nieuwe NEN 5725.”
De Stichting wijst op het spoedeisende karakter. Omdat
de gemeente al zo lang niets gedaan heeft stelt de SHO
nu een ultimatum aan het college om met concrete
maatregelen te komen uiterlijk op 30 september 2019.

1 oktober 2019
De stichting Herstel Oosterpark heeft nog niets gehoord
op de brief die aan het college gestuurd is en laat zelf
boringen verrichten in het Oosterpark om de bodemkwaliteit vast te stellen.
https://www.parool.nl/amsterdam/actievoerders-herstel-oosterpark-doen-eigen-grondboringen~bd6c627e/”https://www.parool.nl/amsterdam/
actievoerders-herstel-oosterpark-doen-eigen-grondboringen~bd6c627e/
Ook De Telegraaf maakt melding van de actie; zie artikel
op pagina 105
Tot zover het Chronologisch Zwartboek over het Project
Verdubbeling Oosterpark.

Nogmaals, de gemeenteraad van Amsterdam is onjuist
geïnformeerd met de beantwoording op de schriftelijke
vragen.

24 september 2019
Omdat de gemeente blijft zwijgen over het onderzoeken
van de bodemkwaliteit van het Oosterpark stuurt de
Stichting Herstel Oosterpark een brief aan het College
van B&W van Amsterdam. De Stichting wijst hierop op
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Slotwoord
Op dit moment zijn alle in dit rapport genoemde
zaken actueel. De zorgwekkende situatie van de
biodiversiteit, de bodemverontreiniging, de perikelen
rondom de drainage, de financiën en niet in het minst
de bestuurlijke wanorde zijn zaken die ons ernstig
verontrusten.
Hopelijk wordt er op korte termijn serieus werk van
gemaakt om van het Oosterpark weer een veilig, groen
en gezond park te maken.
Dat het park wederom een gezonde, groene oase in de
stad kan zijn, waar mensen weer kunnen genieten van
de rust en de natuur.
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Dit Zwartboek verscheen op 28 oktober 2019, in een oplage van 100 fraai gebonden exemplaren,
waarvan gereserveerd:
1 exemplaar voor mevrouw Femke Halsema, Burgemeester van Amsterdam,
1 exemplaar voor de heer Laurens Ivens, Wethouder wonen, woningbouw, buurten, en dieren,
1 exemplaar voor de heer Arre Zuurmond, Ombudsman Metropool Amsterdam,
1 exemplaar voor de heer Jan de Ridder, Hoofd Rekenkamer Metropool Amsterdam.
Een gebonden exemplaar van het Zwartboek kunt u nabestellen via e-mail bij
info@hersteloosterpark.nl
Daarin geeft u uw NAW-gegevens door en wij zorgen voor verzending,
inclusief factuur ad € 29,95 exclusief verzendkosten.
Ook kunt u via ons mailadres info@hersteloosterpark.nl het Zwartboek in digitale vorm bestellen.
Via de vele links is het eenvoudig om de verwijzende, gedetailleerde informatie te lezen.
Zodra uw verzoek hiertoe binnen is ontvangt u via WeTransfer de digitale versie.
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