
knappen we 
het Oosterpark op
 
Werkzaamheden:
- Aanpak verzakking
- Groot groenonderhoud
- Moderniseren voorzieningen

september 2014 - juni 2015

amsterdam.nl/oosterpark

Colofon
Uitgave Gemeente Amsterdam Fotografie Mariette Carstens (NU), Sant & Co 
Landschapsarchitectuur (STRAKS), Stadsarchief Amsterdam (TOEN).

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Amsterdam 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
■   Een groot deel van de noordzijde van het park, waaronder het 

middenpad, is vanaf 8 september 2014 afgesloten.
■   De grasvelden zijn niet toegankelijk van januari tot juni 2015.
■   De huidige speeltuin blijft zolang mogelijk open. 
 Ook tijdens de opknapbeurt kan er veilig gespeeld worden.
■   Het pierenbadje is na afloop van het seizoen aan de beurt 
 (oktober 2014). 
■   Vanaf juni 2015 is het hele park weer open (als dat mogelijk is gaan 

sommige delen eerder open).

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

■   Informatie over de uitvoering: 06 5374 3838 of 
 oosterpark@vangelder.com.
■   Projectteam Verdubbeling Oosterpark, 020 253 5873 
 of oosterpark@oost.amsterdam.nl. 
■   amsterdam.nl/oosterpark en Facebook: OosterparkAmsterdam

Waarom wordt het Oosterpark opgeknapt?
Net als een woning moet ook een park op zijn tijd worden opgeknapt. 
Zeker een druk park als het Oosterpark. Door de renovatie kan het 
populaire Oosterpark er straks weer jaren tegen.  

Wat gaan we doen?

■   Grasvelden ophogen en aanleg van een nieuwe drainage om het 
regenwater beter af te voeren. Het park wordt zo minder drassig.

■   Groot onderhoud van het bomenbestand, onder andere kappen van 
de (forse) wildgroei en zieke bomen. 

■   Bloeiende heesters en 70 nieuwe bijzondere bomen aanplanten, 
bijvoorbeeld een schitterende tulpenboom bij de nieuwe vijver.

■   Het middenpad vernieuwen met daarnaast goten voor een betere 
waterafvoer.

■   Meer bankjes en goede afvalbakken plaatsen. Ook de parkverlichting 
langs het middenpad wordt na vele tientallen jaren vervangen.

■   Een nieuwe speeltuin aanleggen voor de voormalige openluchtschool: 
de spannende speelslinger bestaat uit de speeltoestellen waar 
kinderen het meest van houden (schommels, glijbaan en klimrekken).

■   Een nieuwe vijver aanleggen met reuzekeien en bedriegertjes. De 
nieuwe vijver sluit straks aan op het terras van Hotel Arena.

Het werk wordt uitgevoerd door Van Gelder Aannemingsmaatschappij.
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Deze ingang wordt in 
de loop van het najaar 
2014 ongeveer drie 
weken afgesloten

Omleiding fietsers

Toegang KinderRijk



was het pierenbadje nieuw
Het Oosterpark is 120 jaar oud. De gemeente wilde in1894 
geen chique wandelpark, maar een plek waar mensen van alle 
rangen en standen zich thuis voelen. Het Oosterpark kreeg een 
grote speelweide, een cricketveld, een zandspeelplaats, een 
kinderspeeltuin en een muziekplein. Vanaf de eerste dag was 
het park populair en dat is het nog steeds. Er zijn wel dingen 
veranderd. In 1908 kwam bijvoorbeeld de muziekkoepel in het 
park. Het pierenbadje kwam er in 1957 en is sindsdien een van 
de favoriete plekken van het Oosterpark. 

Foto: Het pierenbadje in 1973, met op de achtergrond het Koninklijk
Instituut voor de Tropen en het Tropenhotel.

Leonard Springer (1855-1940)
Het Oosterpark is ontworpen door Leonard 
Springer. In zijn tijd was hij een beroemde 
landschapsarchitect. Overal in Nederland heeft 
hij  parken en tuinen ontworpen. In Amsterdam 
is ook De Nieuwe Ooster van zijn hand. Het 
Oosterpark is ontworpen in de toen populaire 
Engelse stijl. In deze stijl wisselen slingerende 
paden, verrassende doorkijkjes en open ruimtes 
elkaar af. In zijn ontwerpen koos Springer altijd 
een grote variatie aan boom- en plantensoorten. 

Waarom is de renovatie nodig?

Net als een woning heeft ook een park op zijn tijd renovatie nodig. Zeker 
een druk park als het Oosterpark. Door de renovatie kan het populaire 
Oosterpark er weer jaren tegen.  

Wat gaan we doen?

■   Grasvelden ophogen en aanleg van een nieuwe drainage om het 
regenwater beter af te voeren.

■   Groot onderhoud van het bomenbestand, onder andere kappen van de 
(forse) wildgroei en zieke bomen. 

■   Bloeiende heesters en 70 nieuwe bijzondere bomen aanplanten, 
bijvoorbeeld een schitterende tulpenboom bij de nieuwe vijver.

■   Het middenpad vernieuwen met daarnaast goten voor een betere 
waterafvoer

■   Méér bankjes en goede afvalbakken plaatsen. Ook de parkverlichting 
wordt na vele tientallen jaren vervangen.

■   Een nieuwe speeltuin aanleggen voor de voormalige openluchtschool: 
de spannende speelslinger bestaat uit de speeltoestellen waar kinderen 
het meest van houden (schommels, glijbaan en klimrekken).

■   Een nieuwe vijver aanleggen met een reuzekeien en bedriegertjes. De 
nieuwe vijver sluit aan op het terras van Hotel Arena.

Wat betekent de renovatie voor u?

Het Oosterpark is tijdens de renovatie beperkt toegankelijk (zie het 
kaartje). 

■   Het middenpad is afgesloten vanaf 8 september 2014. Vanaf maart 
2015 is het grotendeels weer toegankelijk. 

■   De grasvelden zijn niet toegankelijk van januari tot mei 2015.
■   De huidige speeltuin gaat pas dicht gaat als de nieuwe speeltuin klaar 

is. Ook tijdens de renovatie kan er veilig gespeeld worden.
■   Het pierenbadje is na afloop van het seizoen aan de beurt (eind oktober). 

In mei 2015 kan er weer geplonsd worden.

Wanneer is de renovatie klaar?

Vanaf mei 2015 is het hele park weer open. 

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

■   Over de uitvoering:  omgevingsmanager William Verbij: 06 53160384 of 
wverbij@vangelder.com. 

■   Over het ontwerp en de plannen voor de volgende fase: Caro Schenk, 
Projectteam Verdubbeling Oosterpark, 020 2535873 of oosterpark@
oost.amsterdam.nl. 

■   Meer informatie op amsterdam.nl/oosterpark en op Facebook: 
OosterparkAmsterdam

kan het park weer jaren mee
In de zomer van 2015 is de broodnodige opknapbeurt achter de rug. 
We kunnen dan weer volop van het Oosterpark genieten.

■  Picknicken op droge grasvelden.
■  Pret maken op de nieuwe waterglijbaan.
■   Lekker schommelen op de speelslinger.
■  Kletsen op de vele nieuwe bankjes.
■   Genieten van de kleurige heesters.
■  Wandelen langs 70 nieuwe bijzondere bomen.
■  Dromen bij de nieuwe waterpartij.
■  Tennissen op een opgeknapte baan.
■  Joggen over het vernieuwde middenpad.

Verdubbeling Oosterpark

De grondige opknapbeurt is deel één van het project Verdubbeling 
Oosterpark. Daarna maken we de openbare ruimte van het Oosterpark 
groter. Samen met de eigenaren van de gebouwen halen we zoveel 
mogelijk hekken rondom de gebouwen weg. 
Lees meer hierover op www.amsterdam.nl/oosterpark. 

Genieten van het Oosterpark

Voor een prettig park zijn goed onderhouden groen en goede 
voorzieningen essentieel. Ook andere dingen spelen een rol. 

■  Duidelijke parkregels: wat mag wel en wat mag niet?
■  Goede bewegwijzering.
■  Een evenementenbeleid dat past bij het park en de omgeving. 
■  Goed onderhoud.
■   Betrokkenheid. Denk aan lesprojecten van scholen, maar ook aan 

vormen van medebeheer (wordt regelmatig naar gevraagd).

Over deze punten overleggen we de komende tijd met onder andere 
de Vrienden van het Oosterpark en de Bewonersgroep Oosterpark. 
Wilt u meepraten? Stuur een mail naar oosterpark@oost.amsterdam.nl. 


