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Onderwerp

Wateroverlast Oosterpark

Geachte leden van de raadscommissie,
Zoals toegezegd geef ik u hierbij mede namens de voorzitter van bestuurscommissie Oost een
update van de wateroverlast in het Oosterpark. In mijn eerdere brief van 18 januari 2016 heb ik u
geïnformeerd over de renovatie van het Oosterpark in relatie tot de wateroverlast die daar werd
geconstateerd.
Het integraal onderzoek van ingenieursbureau Grontmij, dat in opdracht van de bestuurscommissie Oost is uitgevoerd, is afgerond. Op mijn verzoek is eind februari een aanvullend extern onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de bomen. Dit is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau,
Prohold BV. Beide onderzoeken heb ik recent ontvangen. De rapporten van Grontmij en van
Prohold zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd. Op 17 februari 2016 heeft de heer Sonneveldt
namens de Stichting Herstel Oosterpark in de vergadering van de Commissie Infrastructuur en
Duurzaamheid ingesproken en zijn zorgen geuit over de wateroverlast in het park en de effecten
daarvan op de bomen. Ook heeft hij een rapport hierover aangeboden.
Uit een eerste analyse van de concept onderzoeksresultaten en na een gesprek op 24 februari 2016
met de betrokkenen van het stadsdeel, deskundigen van RVE Ruimte en Duurzaamheid en
Grontmij, heb ik besloten in afwachting van de definitieve onderzoeksresultaten de machinale
werkzaamheden die niet in relatie staan tot het oplossen van de wateroverlast te stoppen en heb
ik de opdracht gegeven de benodigde maatregelen te treffen. lk heb u in een raadsbrief op 25 februari 2016 daarover bericht en benoemd dat er op dat moment geen acuut levensgevaar was voor
de bomen in het Oosterpark. Wél was het nodig om op korte termijn maatregelen te treffen om de
wateroverlast rond bomen aan te pakken. Conform mijn opdracht op 24 februari zijn deze op
maandag 7 maart 2016 direct gestart.
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Wat betreft de verantwoordelijkheden heb ik op 17 februari mondeling in de raadscommissie aangegeven dat de renovatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de bestuurscommissie
Oost en dat de beheeropgave van het groen bij de bestuurscommissie ligt. De uitvoering van de
gemaakte afspraken en benodigde maatregelen zullen dan ook door de bestuurscommissie worden getroffen. Dit gebeurt nadat afstemming hierover met mij heeft plaatsgevonden.
Op woensdag 2 maart 2016 heeft een expertnneeting plaatsgevonden: experts op het gebied van
bomen, bodem en waterhuishouding hebben de stand van zaken in kaart gebracht en de te nemen
maatregelen besproken om de wateroverlast aan te pakken. De conclusie van de expertmeeting is
dat de wateroverlast in het park door meerdere oorzaken ontstaan is en de kwaliteit van de bodemstructuur van de nieuw opgebrachte grond op dit moment de bepalende factor is voor het
herstel. De maatregelen die op basis hiervan worden genomen en op 7 maart zijn gestart licht ik in
deze brief toe.
Op basis van de gedane onderzoeken en bevindingen heb ik de bestuurscommissie Oost gevraagd
na afloop van de werkzaamheden een evaluatie uit te laten voeren over de projectaanpak van het
Oosterpark.

Verdubbeling Oosterpark: renovatie en uitbreiding
In 2011 is door het toenmalige stadsdeelbestuur Oost het definitief ontwerp vastgesteld voor de
verdubbeling van het Oosterpark. Het Oosterpark is tussen 2014 en 2015 gerenoveerd en wordt in
2016 en 2017 uitgebreid tot aan de Mauritskade. Alle voorzieningen worden vernieuwd en het park
wordt een groter geheel. Onderdeel van de renovatie was het aanpassen van de paden, waarbij de
hoeveelheid asfalt is verminderd met ca. 2000 m2. Ook is de vijver uitgebreid en zijn er onder andere een nieuwe speeltuin, pierenbad, brug, vlonder, banken en verlichting gerealiseerd. De renovatie was mede nodig omdat de wateroverlast in het park toenam en de gebruiksmogelijkheden
voor de 5 miljoen jaarlijkse bezoekers op peil gehouden moesten worden. Deze renovatie en werkzaamheden vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie Oost.
De parken in Amsterdam worden steeds natter. Ze liggen lager dan hun omgeving en vanwege
hun veenbodem klinken ze verder in. Het regent meer en heviger. In alle parken in Amsterdam
staan op dit moment plassen, zowel parken die al eerder werden gerenoveerd als parken waar
niets is gebeurd. Dit is het geval in veel parken in West-Nederland. Het water betekent een zware
belasting voor de bomen en struiken en een vermindering van gebruiksmogelijkheden voor bezoekers.
Dit geldt ook voor het Oosterpark. Daarom heeft het toenmalige stadsdeelbestuur in 2011 (naast
de verdubbeling van het Oosterpark) eveneens besloten tot een aanpak van de wateroverlast. De
meest optimale oplossing voor de wateroverlast zou een integrale ophoging van de bodem van
het park betekenen. Dit heeft echter als groot nadeel dat de bestaande beplanting in het park
verloren gaat en dat het park in zijn geheel vernieuwd zou moeten worden. Dat zou betekenen dat
het park vele jaren niet of nauwelijks gebruikt kan worden. Daarom is van deze mogelijkheid afgezien. De tweede optie, het verlagen van de grondwaterstand, zou betekenen dat funderingen van
de aangrenzende bebouwing zouden worden aangetast. Ook dat is daarmee geen realistische
optie. Om het park te behouden is door het toenmalige stadsdeelbestuur Oost gekozen voor een
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derde mogelijkheid: geen volledige oplossing van de wateroverlast, maar de wateroverlast met
maatwerk zo veel mogelijk beperken. Dit is een keuze die in veel stadsparken is gemaakt.
Er zijn als onderdeel van deze aanpak drainagesystennen aangelegd in de grasvelden, er zijn molgoten aangebracht langs de hoofdpaden en er zijn drains geplaatst in een deel van de plantvakken
en langs het hoofdpad aan de Noordzijde. De ruimte hiervoor was beperkt. De drains moeten wel
in de buurt van bomen liggen, maar niet te dicht bij hun wortels. Water moet in natte perioden
wel, maar in droge perioden niet worden afgevoerd en de maatregelen mogen de grondwaterstand in de omgeving niet beïnvloeden. Daarnaast is de bodem zeer gevoelig voor werkzaamheden, deze kan 'dichtslaan' waardoor wateroverlast zal toenemen. De bodemstructuur kan in zo
een geval het vocht onvoldoende opnemen en afvoeren.
Sinds het najaar is sprake van wateroverlast en zijn er noodmaatregelen getroffen, zoals een pomp
om het overtollige water af te voeren en het aanleggen van een extra drain. Daarnaast is er, zoals
hierboven toegelicht, een integraal onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en gevolgen van de
wateroverlast (Grontmij). Op basis hiervan zijn de maatregelen die op korte termijn genomen
moeten worden benoemd en in gang gezet. Deze worden hieronder beschreven. De structurele
maatregelen zullen in de komende maanden in gang gezet worden. Dit moet onder gunstige
weersomstandigheden plaatsvinden.
De belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken van Grontmij en Prohold B.V en de bijbehorende
voorgestelde maatregelen worden hieronder nadertoegelicht.
Bevindingen onderzoeken Grontmij en Prohold BV:
Stand van zaken van het Oosterpark
Bomen
Beide onderzoeken geven aan dat er in een aantal specifieke probleemgebieden (m.n. aan de
noordzijde) snel actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat bomen dood gaan door
zuurstofgebrek. Op basis van deze uitkomsten is de maatregel genomen om alle bomen in de probleemgebieden te onderzoeken en per boom maatregelen te treffen. De te treffen maatregel is
afhankelijk van het wortelstelsel en de grondlaag.
Aan de noordzijde van het park is door beide bureaus beginnende wortelsterfte geconstateerd bij
de fijnere beworteling van bomen als gevolg van zuurstoftekort. Dit zuurstoftekort is primair het
gevolg van de grondstructuur; de te kleine poriën transporteren water en zuurstof onvoldoende.
De grond bindt het water zo sterk, dat het niet naar de ondergrond wegzakt en in het opgebrachte
grondpakket blijft hangen. Een bodem met voldoende structuur bevat grote en kleine poriën die
voor een goede mix van water en zuurstof zorgen waardoor wortels zuurstof kunnen opnemen en
bodemleven kan ontstaan.
Prohold B.V. spreekt van tangs de noordelijke parkrand is op alle onderzochte locaties, verspreid
over dit parkdeel recente wortelsterfte geconstateerd.' En: 'bij sommige bomen kan de opgetreden schade ertoe leiden dat de boom op korte termijn sterft.' Mogelijk hebben 'sommige bomen al
onomkeerbare schade opgelopen'. Ook Grontmij stelt dat de hoge grondwaterstanden bij onveranderende omstandigheden desastreus zijn voor bomen.'

Het Stadhuis is bereikbaar met de metro of met tramlijn 7 en 14, halte Waterlooplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.n1

Gemeente Amsterdam

Datum 8 maart 2016
Kenmerk
Pagina 4 van 6

Deze bevindingen bevestigen het beeld dat er geen sprake is van acuut levensgevaar; op dit moment betreft het namelijk alleen de fijne en de oppervlakkige beworteling. Op 7 maart zijn maatregelen gestart om meer schade te voorkomen en het herstel van bomen te bevorderen.
Er kan niet gegarandeerd worden dat er geen bomen zullen afsterven, dat is ook afhankelijk van
het type boom, de mate waarin de maatregelen bijdragen aan het herstel en de weersomstandigheden in de komende periode. Zo heeft de wilg, een waternninnende boom, alweer nieuwe wortels
gemaakt, zelfs in het water. In de loop van de komende twee jaar wordt duidelijk of de maatregelen het beoogde effect hebben gehad.
Aan de Zuidzijde is er geen sprake van wortelsterfte. Daar is weliswaar wateroverlast (voornamelijk veroorzaakt door kwelwater) maar is de bodemstructuur geschikter, een reden waarom wortelsterfte hier niet is geconstateerd.
Aanpak wateroverlast
Noordelijk deel
Op advies van beide bureaus is op de eerder genoemde 2 maart in een expertnneeting besloten om
de hierna genoemde maatregelen te treffen:
De prioriteit ligt op dit moment bij de bomen aan de Noordzijde. Daarom is maandag 7 maart 2016
direct gestart met het doorlatend maken van de bodem rondom bomen door gaten in de grond te
maken. Door deze gaten kan zuurstof de wortels bereiken. Dit wordt handmatig gedaan om de
grond zo min mogelijk te belasten. Daarnaast wordt, waar mogelijk, de waterafvoer verbeterd
door op afstand van een boom de hogere grond iets te verlagen. Zo kan het te veel aan water naar
het lager gelegen gedeelte afstromen. Ook via oppervlakkige sleufjes wordt het water afgevoerd.
Al deze maatregelen zijn maatwerk, worden per locatie bepaald en handmatig uitgevoerd. Verder
blijkt dat de molgoot rond het hoofdpad heel vlak is gestraat waardoor deze niet altijd optimaal
functioneert en het water niet goed wegloopt, deze molgoot is nog niet opgeleverd door de aannemer (die in opdracht van de bestuurscommissie de werkzaamheden uitvoert) en wordt verder
aangepast. Ook worden de locaties voor de kolken geoptimaliseerd door de aannemer. Dit geldt
voor zowel het Noordelijk als het Zuidelijk deel.
Zodra de grond enigszins droog is, dat wordt nauwkeurig bijgehouden, wordt gestart met de zogenaamde "natuurlijke hulptroepen". Dit is het ruller maken van de bovenlaag, gevolgd door het
aanbrengen van een grove mulch-laag (blad met houtige delen) gecombineerd met het aanvoeren
van wormen. Deze combinatie zorgt voor een lossere, structuur in de bodem waardoor zuurstof
beter indringt, water goed aan- en afgevoerd wordt en bodemleven meer kans krijgt.
Om de waterafvoer aan de Noordzijde van het park te verbeteren zullen de aanwezige drains nog
door de aannemer die de renovatie uitvoert worden geoptimaliseerd. Rond de tennisbaan komt
een drain die voorkomt dat water op de tennisbaan stroomt en de situatie rondom de tennisbaan
verbetert. Goten en put worden gereinigd.
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Zuidelijk deel
In het Zuidelijk deel is er weliswaar sprake van wateroverlast, maar niet van wortelsterfte. Om ook
hier de wateroverlast aan te pakken wordt er een aantal zaken geoptimaliseerd. Uit het onderzoek
van Grontnnij blijkt dat de drainage in de grasvelden over het algemeen goed werkt. Op een aantal
plekken blijft het water staan. Hier heeft de grond boven de drainage een fijne structuur waardoor
het langer duurt voordat grote hoeveelheden water naar de drainage worden afgevoerd. Deze
grond wordt op een aantal plekken bewerkt om de doorlatendheid te verbeteren. Indien nodig
wordt nieuw gras ingezaaid. Verder wordt de drainage in de grasvelden doorgespoeld om lokale
blokkades te verwijderen. Aan de randen van de grasvelden wordt een drain in een zandsleuf aangebracht.
De kleiberm langs de vijveroevers wordt op een aantal plaatsen voorzien van horizontale afvoerpijpen waardoor de afwatering verbetert. Dit gebeurt als de grond droog genoeg is om werkzaamheden toe te laten. Er komt een drain langs de zuidzijde van het pad. Door deze regelbaar te
maken kunnen nadelige invloeden op de fundering van de nabijgelegen bebouwing worden voorkomen
In de Oosterparkstraat, meteen aansluitend aan het park aan de zuidzijde ligt een drain van Waternet die bedoeld is grondwater dat het park in stroomt af te voeren. Gecontroleerd wordt of
deze drain goed werkt of wellicht doorgespoten moet worden.
Planten en struiken
In verschillende plantvakken in het park is de wateroverlast ook groot. Hier geldt ook dat de
structuur van de nieuw opgebrachte bodem een belangrijke factor is in de mate waarin wateroverlast optreedt en het effect hiervan op planten. Op plaatsen zal het groen zich niet kunnen herstellen en zullen, waar nodig, planten en struiken worden vervangen.
Conclusie
De conditie van sommige bomen in het park vereist direct handelen. Dit is alleen het geval bij de
bomen aan de Noordzijde. Op 7 maart is daarom direct gestart met een set van maatregelen.
Voortgang wordt nauwkeurig gemonitord en werkzaamheden rondom bomen worden handmatig
uitgevoerd.
Bodem, bomen en struiken hebben tijd nodig om zich te herstellen en te ontwikkelen. In de komende twee jaar wordt duidelijk of de bomen zich tijdig hebben kunnen herstellen. De experts
menen dat het pakket aan maatregelen op dit moment het meest optimale is om de omstandigheden hiervoor zo gunstig mogelijk te maken.
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Uitnodiging technische sessie rondleiding Oosterpark
Om u volledig te informeren over de problematiek in het Oosterpark en de maatregelen die ge-nomen zijn en nog genomen gaan worden organiseren wij in samenwerking met de bestuurscommissie Oost en het projectteam Oosterpark een technische sessie voor raadsleden en leden
van de bestuurscommissie tijdens een rondwandeling in Oosterpark. De uitnodiging voor deze
rondleiding zult op u korte termijn ontvangen.
Met vriendelijke

deluheb Choho
Wethouder openbare ruimte en groen
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