Amsterdam, 14 april 2017
Aan de burgemeester van Amsterdam
i.a.a. de gemeenteraad van Amsterdam
het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Oost

Geachte heer van der Laan,
Op 30 januari ontvingen wij uw antwoord op onze klacht van 16 augustus jl. over de schade die organisatoren van
evenementen en manifestatie in het Oosterpark in 2016 hebben aangericht. Graag willen wij hierop reageren.
Onze zorgen gaan over de schade die in 2016 door evenementen in het Oosterpark is aangericht en die zonder
ingrijpen een jaarlijks terugkerend probleem dreigt te worden. De schade betreft vooral de gazons, waar in het
zomerseizoen zeer intensief gebruik van gemaakt wordt door de reguliere parkbezoekers.
Uit uw antwoord kunnen wij niet goed opmaken of u de gazons als kwetsbaar beschouwd. U schrijft dat podia,
tenten en containers - op een afgesproken uitzondering na - niet zijn geplaatst op kwetsbare plekken. Ook heeft u er
kritisch op toegezien dat elk object verantwoord geplaatst werd. Vrijwel alle objecten zijn op de gazons geplaatst,
met omvangrijke schade aan de grasmat tot gevolg, zoals wij met foto’s hebben aangetoond. Hieruit is geen andere
conclusie mogelijk dan dat de gazons wel degelijk gezien moeten worden als kwetsbaar.
Daarom vragen wij u voortaan in de vergunning van een evenement vast te leggen dat podia, tenten, containers en
andere bouwsels, zoveel mogelijk op de verharde delen van het park moeten worden geplaatst.
U wijt de problemen met het gras aan uitzonderlijke omstandigheden in 2016: een natte winter en voorjaar en regen
tijdens de evenementen. Die omstandigheden hebben inderdaad de kans op schade vergroot. Maar de problemen
zijn niet eenmalig: wij constateren al jaren dat de gazons er na evenementen slecht aan toe zijn en zich niet of
nauwelijks herstellen. En ook nu: hoewel sinds juli 2016 de weersomstandigheden normaal zijn geweest en het
probleem met de bemaling is hersteld, is de grasmat er nog altijd slecht aan toe op de plaatsen die door de
evenementen zijn beschadigd.
In de bijlage treft u enkele actuele foto’s aan, die aantonen dat het nieuwe zomerseizoen ingaat met gazons die nog
steeds zanderig - en na regen dus modderig - zijn. Dat geldt met name ook voor de weide bij het pierenbadje, waar
het straks op mooie dagen overvol zal zijn met ouders en kinderen.
Bij ongewijzigd beleid zal de schade aan de grasmat permanent worden en zo delen van het park het hele jaar door
ongeschikt maken voor gebruik door parkbezoekers.
Op de plaatsen waar na de evenementen van 2016 nieuwe graszoden gelegd zijn, was het gazon na zes weken in
goede staat en is dat nog steeds. U schrijft dat u grote waarde hecht aan evenementen in de stad en dat u, om de
juiste balans tussen feesten en belasting te vinden, in beperkte mate evenementen in het Oosterpark toestaat,
onder strenge randvoorwaarden. Volgens ons dient snel en volledig herstel van de grasmat onder die voorwaarden
te vallen. En snel herstel kan niet met inzaaien, zo is gebleken, maar alleen met graszoden.
U schrijft dat het leggen van nieuwe grasmatten een zeer kostbare zaak is en dat dit voor vrij toegankelijke, cultureel
maatschappelijke evenementen niet te betalen is. Daarmee accepteert u dat de organisatoren van deze
evenementen de schade die zij veroorzaken afwentelen op de gemeenschap. Waarom dienen organisatoren wel
veiligheidsvoorzieningen, voldoende w.c.’s, eerste hulp e.d. in hun budget op te nemen en niet een post voor
schadeherstel? Het opnemen in de voorwaarden van een eis tot snel schadeherstel zal bovendien een extra prikkel
zijn voor de organisatoren om beter dan nu met de gazons om te gaan.
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Daarom vragen wij u nogmaals om in de voorwaarden voor een vergunning voor een evenement voortaan op te
nemen dat organisatoren verplicht zijn op eigen kosten de schade aan de grasmatten onmiddellijk te laten herstellen
door omploegen en het daarna leggen van graszoden.
Tot slot, afgezien van welke beslissing u in dezen neemt, willen wij u verzoeken om het grasveld rond het
pierenbadje te vrijwaren van gebruik door grote evenementen. Schade die hier op het hoogtepunt van de zomer
wordt aangebracht aan de grasmat en die in het beste geval tot zes weken afsluiting leidt ten behoeve van herstel, is
ronduit onacceptabel.
Wij zouden een antwoord uwerzijds voor de vergunningen voor grote evenementen deze zomer aan de orde zijn,
zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Bernard Neuhaus, bestuurslid
Bijlage: foto’s schade grasvelden Oosterpark op 31-03-2017
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