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Dag van het Park in het Oosterpark

12.30-17.15

2 à 3 hardloop clinics van drie kwartier.

Onze vereniging heeft tot nu toe erg weinig activiteiten
georganiseerd in ons mooie park. We waren vooral
bezig met het evenementenbeleid en de verdubbeling
van het park. De landelijke Dag van het Park op zondag
29 mei a.s. willen we gebruiken om ons op een positieve manier te presenteren aan de bewoners en gebruikers van het park. We zetten in op een viertal activiteiten:

13.00-17.00

De reuzespellen voor de jeugd.

vanaf 12.00

Kraam van de Vrienden met versnaperingen en info.

a. De fanfare van de stichting ACCU zal ons aandeel
in de dag muzikaal luister bijzetten in en om de
muziekkoepel.
b. Voor de jongere en wat oudere jeugd zullen er bij
de muziekkoepel vier reuzespellen worden geplaatst: gatenkaas, sjoelbak, doolhof en ‘vier op
een rij’.
c. Reinout Koperdraat zal twee a drie hardloop
clinics verzorgen in het park.
d. De vereniging zal present zijn met een kraam met
informatie.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
12.00 uur

Opening met de fanfare van stichting
ACCU, start bij de muziekkoepel dan een
rondje door het park.

12.30-14.00 ACCU speelt in de muziekkoepel.

Voor deze dag hebben we de inzet van leden hard
nodig. Graag aanmelden via ons mailadres.
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Wateroverlast in het Oosterpark
Wethouder Choho van Openbare ruimte en Groen
heeft door Grontmij en bureau Prohold onderzoek
laten doen naar de oorzaken van de waterlast in het
park en de risico’s daarvan voor de bomen. Hieruit is
gebleken dat de wateroverlast meerdere oorzaken
heeft: zo is de de bij de renovatie teruggestorte grond
te dicht waardoor water niet goed wordt doorgelaten
naar de ondergrond, sommige nieuwe drains en molgoten werken niet goed, de oude drain langs het park
helemaal niet en het gemaal viel soms uit. De toestand
van de bomen is precair, met name in het gerenoveer-

drains en gemaal meer aandacht verdient. Hopelijk
wordt 2016 een droger jaar zodat de natuur de kans
krijgt zich te herstellen.
Festivals in 2016
Jarenlang is onze vereniging actief bezig geweest om
het aantal grote lawaaiige festivals in het park terug te
dringen. Begin dit jaar boekten we een groot succes.
De bestuurscommissie van stadsdeel Oost besloot dat
er in het Oosterpark geen besloten festivals meer
mogen plaatsvinden. Er kunnen nog wel twee
ééndaagse grote openbare festivals worden georganiseerd, voor maximaal 25.000 bezoekers. De maximale
geluidsbelasting is helaas niet verlaagd. Wel moeten de
lage bastonen voortaan worden weggefilterd.
Appelsap en Loveland keren daarom niet terug naar
het Oosterpark. Op vrijdag 1 juli is het Keti Koti Festival
en op zondag 3 juli het festival Roots Open Air. We
houden in de gaten of het park met 25.000 bezoekers
niet te veel schade oploopt.

de deel. Er bestaat een kans dat sommige bomen de
wateroverlast niet zullen overleven. Voor een aantal
struiken is het al te laat.
Sinds januari heeft stadsdeel Oost extra drains en een
pomp geplaatst. Er zijn gaten geboord in de grond rond
bomen aan de noordzijde om de wortels van zuurstof
te voorzien. De toplaag is gemengd met rul materiaal
en veel wormen. De aannemer zal de molgoten aanpassen en Waternet herstelt de oude drain. De kleilaag
rond de vijver zal op enkele plaatsen doorboord
worden. In de plantvakken komen waar nodig nieuwe
rododendrons.
De regenrijke tweede helft van 2015 kwam ongelukkigerwijs precies op het verkeerde moment, maar de
regen heeft ook blootgelegd dat niet alles goed is gegaan tijdens de renovatie en dat het onderhoud van

Intussen werkt de gemeente aan een nieuw evenementenbeleid voor de hele stad. Samen met anderen
zullen de Vrienden van het Oosterpark aandringen op
verlaging van het maximale geluidsniveau bij muziekfestivals.

