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Onderwerp

Wateroverlast/Drainage Oosterpark

Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 2 december 2015 zijn in de vergadering van de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid
door mevrouw Alberts van de SP vragen gesteld over de drainage in het Oosterpark. Dit naar
aanleiding van de hoeveelheid plassen in het park. Zij heeft gevraagd aan te geven wat met de
renovatie ten aanzien van de wateroverlast is beoogd, hoe de drainage functioneert, welke
aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden en of bij de onderzoeken rekening is
gehouden met de bouw van hotels .11< heb u toegezegd Stadsdeel Oost hierover te benaderen
en de commissie hierover schriftelijke te informeren.
Achtergrond
Net als in de overige parken binnen de ring is er in het Oosterpark sprake van wateroverlast.
De parken liggen op het oude polderniveau (ca 2 meter lager dan de omgeving). Door vernieuwing van het door en een daling van het maaiveld is de grondwaterstand in het park de
afgelopen jaren gestegen. De grasvelden konden hun water slecht kwijt en de bomen 'verdronken' langzaam. Zonder maatregelen zou de wateroverlasttoenemen. Meer bomen zouden afsterven.
In augustus 2011 heeft Grontmij onderzocht hoe de wateroverlast zou kunnen worden verminderd. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in het
park (zoals de bouwplannen van de hotels). Om de situatie optimaal te verbeteren zou of het
park integraal moeten worden opgehoogd of de grondwaterstand moeten worden verlaagd.
Integrale ophoging zou ten koste gaan van de bestaande beplanting. Het verlagen van de
grondwaterstand zou de funderingen van de omliggende bebouwing aantasten. Het bestuur
van stadsdeel oost heeft op basis hiervan een besluit tot renovatie genomen.

I. In de jaren go is het riool in het Oosterpark (de straat) vervangen. De nieuwe buizen zijn niet waterdoorlatend, in
tegenstelling tot de oude buizen.
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Wat is beoogd met de renovatie

Op basis van de conclusies van Grontmij en advies van andere deskundigen heeft de deelraad
van stadsdeel Oost in november 2011 besloten om te streven naar verhoging van de bruikbaarheid en leefbaarheid van het park en drie maatregelen te treffen:
i. ophogen van de grote grasvelden aan de zuidzijde van het park en hier een drainagesysteem aanleggen
2. aanleggen van een molgoot langs de hoofdpaden
3. aanleggen van een drain in een aantal plantvakken in de noordzijde van het park
Huidige situatie

Eind september 2015 zijn de werkzaamheden afgerond. De afgelopen weken zijn er veel plassen te zien geweest. Er is onderzocht of dit een andere oorzaak heeft dan de grote hoeveelheid regen die is gevallen. In december hebben een hydroloog en bodemdeskundige veldinspecties uitgevoerd die hebben geleid tot een aantal eerste conclusies. Om duurzame oplossingen te vinden is nader onderzoek nodig. Grontmij voert dit uit. Deze resultaten worden in
februari verwacht. Op basis van de veldinspecties zijn op een aantal locaties vooruitlopend op
de resultaten van het onderzoek van Grontmij al enkele maatregelen getroffen om de wateroverlast te verminderen en eventuele schade aan bomen te voorkomen.
Conclusies en acties

•

De drainage functioneert voor het overgrote deel goed. Er zijn een paar plaatsen, aan de
randen van de gazons, waar de drainage niet goed genoeg werkt. Grontmij onderzoekt of
dit komt doordat de grond hier verdicht is (water bereikt de drainage niet) of omdat de
drainagebuizen op deze plaatsen niet goed werken.
• De molgoten en kolken langs de paden waren verstopt met bladeren, waardoor het water
van de paden niet goed kon worden afgevoerd. De kolken zijn inmiddels schoongespoten.
Grontmij onderzoek of de molgoten nu naar behoren functioneren.
• Een aantal plantvakken is te nat. Dit kan schade toebrengen aan de bomen, wanneer dit
te lang duurt. Hier zijn inmiddels tijdelijke maatregelen getroffen. Zo staan op twee plaatsen (waaronder nabij de monumentale Parrotia) pompen die het water afvoeren. Op een
aantal plaatsen zijn extra sleufjes gegraven en is extra drainzand geplaatst. Grontmij onderzoekt wat de oorzaak is van deze problemen om te komen tot lange termijn oplossingen. Tussen de Parrotia en de gevel van het hotel wordt een sleuf gegraven om te kijken
of bestaande leidingen goed zijn aangesloten of lek zijn. Ook wordt de bodemdichtheid
onderzocht.
• Op het veld waar de piramide stond is geen drainage aangelegd, in afwachting van de
definitieve invulling van dit gebied. Het midden van het veld heeft een kuil waar plassen
blijven staan. Dit is inmiddels opgevuld met drainzand. Als onderdeel van het nader onderzoek wordt afgewogen of hier toch nog drains moeten komen, vooruitlopend op de
definitieve invulling.
• Ten oosten van de vijveruitbreiding bij hotel Arena blijft het regenwater staan. De oorzaak
lijkt bodemverdichting, als gevolg van de werkzaamheden. Hier is een geul met drainzand
aangebracht. De mate van bodemverdichting wordt nader onderzocht.
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•

•

De gazons aan de zuidzijde zijn voor een deel bolvormig aangelegd, waardoor er mogelijk
meer water naar de naastgelegen plantvakken stroomt. Grontmij onderzoekt of in deze
plantvakken extra drains kunnen worden aangelegd of dat de plantvakken beter kunnen
worden vervangen op termijn. Dit is afhankelijk van het soort beplanting en de levensverwachting van deze beplanting.
De zuidzijde, waar tijdens de renovatie geen werkzaamheden zijn verricht, is erg nat. Tussen het parkhek en fietspad is het erg nat door grondwater dat uit de omgeving het park
instroomt. Dit was ook voor de renovatie al het geval. In 2011 is ervoor gekozen hier geen
drainage aan te leggen vanwege mogelijke negatieve effecten op de fundering van omliggende bebouwing. Grontmij onderzoekt of er toch maatregelen mogelijk zijn die op langere termijn een oplossing kunnen bieden.

Vervolgacties
De resultaten van het onderzoek van Grontmij worden in februari verwacht. Op basis hiervan
kunnen conclusies worden getrokken welke maatregelen mogelijk en wenselijk zijn en wat de
kosten van deze maatregelen zijn. Tot deze maatregelen geëffectueerd worden, zal stadsdeel
Oost alle maatregelen treffen die nodig zijn om schade aan de bomen te voorkomen en blijven bijvoorbeeld de pompen in werking.

Met vriendelijke roet

oho
delu
Wethouder Openbare Ruimte en Groen
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