Jaarverslag 2017
Dit is het vierde jaarverslag van de Vrienden van het Oosterpark.
We beginnen het jaarverslag met de doelen van de vereniging. Daarna beschrijven we het beleid en de
praktijk van evenementen in het park en onze overige activiteiten. Vervolgens doen we verslag van het
interne reilen en zeilen van onze vereniging.
Doelen
De vereniging Vrienden van het Oosterpark stelt zich ten doel:
a. Het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Oosterpark te Amsterdam,
waaronder:
- het belang van rust en natuur in de drukke stad;
- de sociale- en buurtfunctie van het park;
- het park als historisch en cultureel erfgoed,
- het park als een, voor iedereen toegankelijke, openbare plek voor activiteiten of
kleinschalige evenementen.
b. het bevorderen van een goed beheer, inrichting en onderhoud van het park evenals een
evenwichtig gebruik van het park en de directe omgeving
Nieuw evenementenbeleid
In 2017 is de discussie over een nieuw gemeentelijk evenementenbeleid voortgezet. Nieuw beleid was
nodig, omdat de overlast door evenementen in Amsterdam explosief is toegenomen. Doel was om
bewoners beter te beschermen en tegelijkertijd evenementen in de stad te behouden.
Bewonersgroepen en parkenvrienden uit de hele stad hebben, net als de organisatoren van evenementen,
hun zegje mogen doen. Het bestuur van de Vrienden heeft hier actief aan deelgenomen. Toen daarna in de
zomer de eerste versie van het nieuwe beleid op tafel lag, viel dat erg tegen: van alle voorstellen die
bewoners hebben gedaan, is weinig terug te vinden. Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark heeft
daarop een zienswijze ingediend en gepoogd te lobbyen om voor het Oosterpark toch nog wat
verbeteringen te verkrijgen.
In december 2017 heeft Burgemeester van Aartsen het definitieve evenementenbeleid bekendgemaakt. Dit
is begin 2018 besproken in de gemeenteraad en daar is niet veel meer veranderd.
Voor het Oosterpark betekent het nieuwe beleid op een aantal punten een flinke achteruitgang. Zo mogen
op weekenddagen de evenementen een uur langer doorgaan: tot 24.00 in plaats van 23.00 uur. Dat geldt
voor zowel grote als kleine evenementen. Ook krijgen de organisatoren 10 dagen de tijd om op- en af te
bouwen. Veel langer dan tot nu toe. Hierdoor kunnen grote delen van het park wekenlang in beslag worden
genomen.
Wat de sterkte van het geluid betreft, heeft de gemeente gekozen voor een totaal ander meetsysteem met
een maximum van 85 dBC op de gevels van huizen (dBC is een maat voor de bassen). Hierdoor is het
onbekend of de overlast toe of af zal nemen. De voortekenen zijn niet gunstig: bij testen tijdens
evenementen in 2017 bleek vrijwel geen evenement de 85 dBC te halen. De vrees is dus dat de
organisatoren de extra geluidruimte zullen gaan benutten om hun muziek nog harder te zetten.
Ook mogen er drie in plaats van de huidige twee evenementen met het zwaarste geluidniveau in het
Oosterpark. Hoewel het maximum van twee grote evenementen per jaar is gehandhaafd.
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Eerder was vastgesteld dat evenementen niet meer dan 25% van een park in beslag mochten nemen, maar
dat is in het nieuwe beleid helaas weer afgeschaft. Schade, veroorzaakt door evenementen in parken, en
herstel daarvan, wordt nauwelijks geregeld in het nieuwe beleid.
Er zijn wel veel regels gekomen waaraan de organisatoren moeten voldoen, maar ook daarvan is
onduidelijk of de ervaren overlast erdoor zal afnemen, omdat ze vooral over controle gaan. Dit zullen we
het volgende festivalseizoen moeten afwachten.
De bewonersgroepen en parkenvrienden hebben één punt binnengehaald: er wordt niet meer over
evenementen gesproken, maar over evenementdagen. In het Oosterpark mogen nu maximaal 2
evenementdagen met meer dan 2000 bezoekers, 3 middelgrote en 12 kleine evenementdagen (tot 500
bezoekers). Een middelgroot evenement dat meer dan drie dagen beslag legt op een deel van het park, kan
dus niet meer.
Maar al met al is het nieuwe evenementenbeleid niet het gehoopte keerpunt in de strijd tegen overlast
door evenementen geworden.
Terrassenfestival
Op 19 juni stuurde het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark een mail naar het Dagelijks Bestuur van
het stadsdeel Oost waarin het zich, na overleg met de initiatiefnemer van het festival, positief uitliet over
het voorgenomen Amsterdams Terrassenfestival. Het zou gaan om een kleinschalig festival bij de
muziekkoepel en op de ligweide bij het pierenbad, waarbij de organisator bereid was na afloop een nieuwe
grasmat bij het pierenbad aan te laten brengen. Het zou plaatsvinden aan het eind van het zomerseizoen.
Omdat er dan toch niet meer zo veel gebruik zou worden gemaakt van de ligweide en omdat die weide in
deplorabele staat verkeert en een nieuwe grasmat hoog nodig heeft, gaven de Vrienden aan eenmalig af te
wijken van hun standpunt dat er geen evenementen op de ligweide mogen plaatsvinden.
Later blijkt uit de in augustus verleende vergunning, dat het festival een middelgroot festival wordt, waarbij
het stadsdeel het aanbod van de organisator om bij het pierenbad een nieuwe grasmat te laten leggen,
heeft afgewezen!
Het festival krijgt een besloten karakter, neemt het noordelijk deel van het park grotendeels in beslag, en
dat voor zeven dagen: twee dagen opbouw, drie dagen festival en twee dagen afbouw. En vindt eind
augustus-begin september plaats, een periode dat ook dit deel van het park anders volop in gebruik is bij
reguliere bezoekers.
Omdat het Terrassenfestival in deze vorm een onaanvaardbaar groot beslag op het park legt, heeft het
bestuur van de Vrienden een bezwaarschrift tegen de vergunning voor dit evenement ingediend.
Het bezwaar is door de bezwaarschriftencommissie afgewezen, omdat ze de vergunning niet in strijd vond
met de geldende regels. De commissie ging daarbij voorbij aan het gegeven dat het festival weliswaar gratis
was, maar de facto een besloten karakter had en dat besloten festivals in het Oosterpark niet zijn
toegestaan.
Positief was wel dat ambtelijk van de zijde van het stadsdeel werd verklaard dat de huurinkomsten van dit
festival gebruikt worden om de grasmat van de ligweide te vernieuwen. In 2018 moet blijken of dit ook
werkelijk gebeurt.

Vereniging Vrienden van het Oosterpark - Bank: Triodos (NL02 TRIO) 0781 4622 66 - KvK: 57244219 - www.vriendenvanhetoosterpark.nl

Schade door evenementen
In 2016 was na Keti Koti en het aansluitende Roots de schade aan de grasvelden verder toegenomen. En
werd die onvoldoende hersteld. Daarom zond het bestuur op 16 augustus 2016 een brief met een fotobijlage naar de burgemeester, de gemeenteraad en de bestuurscommissie Oost.
In deze brief beschrijft het bestuur de schade aan het park, waardoor bezoekers maandenlang slechts
beperkt gebruik kunnen maken van de lig- en speelvelden. En doet het voorstellen hoe de schade in de
toekomst zoveel mogelijk voorkomen en verder direct hersteld kan worden.
Op 30 januari 2017 ontving het bestuur een antwoord van de Burgemeester. Daarin wordt om de
problemen heengelopen en niet gereageerd op de voorstellen van de Vrienden.
Daarop heeft het bestuur zich in april opnieuw per brief tot de Burgemeester gewend.
Daarin vraagt het 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.
En om het grasveld rond het pierenbadje te vrijwaren van gebruik door grote evenementen. Omdat 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, ronduit onacceptabel is.
Op deze brief is geen antwoord van de Burgemeester gekomen.
Wateroverlast
Eind 2017 is er opnieuw veel wateroverlast geweest in het park. Wekenlang is de bodem door en door nat
geweest door langdurige regen. Drie jaar geleden leidde eenzelfde situatie tot het afsterven van tientallen
bomen en dat zou nu weer kunnen gebeuren. Veel zal afhangen van de periode dat de bomen en struiken
uitlopen en zuurstof nodig hebben voor hun wortels. Als de grond dan door veel regen opnieuw vol water
zit, is nieuwe sterfte te verwachten.
Het bestuur van de Vrienden heeft bij de gemeente herhaaldelijk aandacht voor dit probleem gevraagd. De
parkbeheerder heeft ons laten weten dat er geen gemakkelijke oplossing is voor het Oosterpark: het
afvoersysteem is te klein voor de hoeveelheid water die moet worden weggepompt, waardoor snelle
afvoer niet mogelijk is. Waternet zoekt nu naar een oplossing.
Verdubbeling Oosterpark
Het project Verdubbeling Oosterpark wordt afgerond met het betrekken van de (vernieuwde) gebouwen
aan de noordkant bij het park. In 2017 werd hotel Arena uitgebreid en is het met een terras aan het park
komen te liggen, het Metis Montessoricollege is haar school aan het verdubbelen en er is een tweede
speeltuin, naast hotel Generator, aangelegd. De verbouwing van Mauritskade 61 tot hotel is door wisseling
van de eigenaar vertraagd.
Het bestuur van de vereniging neemt deel aan het zogenaamde Coalitieoverleg met het stadsdeel en
instellingen en bedrijven die in het park gevestigd zijn.

Parkregels
In 2016 stelde het bestuur van de Vrienden aan het stadsdeel voor om vast te leggen dat er op de
grasvelden niet mag worden gebarbecued. En dat alleen toe te staan op speciale plekken op de verharding
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rond de muziekkoepel. Omdat overleg met ambtenaren hierover niets opleverde, heeft het bestuur zich tot
de bestuurscommissie gewend. Hierop is geen reactie gekomen. Na de algemene ledenvergadering van 19
april 2017 die de parkregels besprak, heeft het bestuur nogmaals aangedrongen op een reactie van het
stadsdeelbestuur, maar dat is in alle talen blijven zwijgen.
Parkenoverleg Amsterdam
Het bestuur neemt deel aan het Parkenoverleg van de Vriendenverenigingen van de Amsterdamse parken
en andere betrokkenen. Een belangrijk aandachtspunt was dit jaar het nieuwe stedelijk
evenementenbeleid.
Dag van het Park
Op de landelijke Dag van het Park op 28 mei werden door de Vrienden activiteiten in het Oosterpark
georganiseerd. De ACCU fanfare trok wel wat belangstelling, maar de informatiekraam van de Vrienden
werd matig bezocht. Ook de rondleiding in het KIT en de wandeling met een gids langs interessante flora in
het park, trokken weinig belangstelling.
Op 21 juni vond er in de muziekkoepel een kleinschalig midzomerfestijn plaats, met verhalen, muziek, zang
en gedichten.
Op midwinterdag 21 december werd deze traditie in het Amsterdam Tropenhotel voortgezet. Deze
festijnen werden georganiseerd door Reinout Koperdraat, onder auspiciën van de Vrienden van het
Oosterpark, gesubsidieerd door het stadsdeel.
Vereniging
Op 29 april 2017 is in het Amsterdam Tropen Hotel een matig bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV)
gehouden, waar een geanimeerde discussie over de gewenste parkregels plaatsvond. In deze bijeenkomst
namen we afscheid van Frits Wegenwijs als bestuurslid. Na de ALV heeft Bernard Neuhaus de functie van
secretaris overgenomen.
Eind 2017 had de vereniging 134 leden.
De communicatie met de leden kreeg vorm via Nieuwsberichten, de Gmail, de ledenvergadering en de
website, waarop al het nieuws en achtergrondmateriaal te vinden is.
Bestuur
Het bestuur was eind 2017 als volgt samengesteld:
Erie Schooneveldt-Kramer: penningmeester vanaf april 2013.
Frank Köhler: voorzitter vanaf juni 2014.
Bernard Neuhaus, secretaris, bestuurslid vanaf juni 2014.
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