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Dit is het zesde jaarverslag van de Vrienden van het 
Oosterpark.  

We beginnen het jaarverslag met de doelen van de ver-
eniging. Daarna beschrijven we de toestand van het 
park in 2019 en wat we daaraan deden. Tot slot beste-
den we kort aandacht aan het interne reilen en zeilen 
van onze vereniging. Vanaf maart 2020 vielen de activi-
teiten van de vereniging door de corona pandemie na-
genoeg stil. Dit jaarverslag strekt zich ook uit over dat 
jaar. 

 
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, waaron-
der: 

-  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, open-
bare plek voor activiteiten of kleinschalige evene-
menten. 

b.    het bevorderen van een goed beheer, inrichting en 
onderhoud van het park evenals een evenwichtig ge-
bruik van het park en de directe omgeving. 

 

Beheerplan Oosterpark? 

Aan het begin van de zomer van 2019 heeft het be-
stuur van de Vrienden een gesprek gevoerd met Ivar 
Manuel, de stadsdeelbestuurder die verantwoordelijk 
is voor het Oosterpark.  

Ivar Manuel begon met te stellen dat het park er slecht 
bij ligt. Daar waren we het dus snel over eens. 
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De weiden hebben weinig gras. Dat komt doordat ze 
intensief gebruikt worden. En omdat de plekken die 
door Keti Koti jaarlijks worden beschadigd, niet her-
steld worden. Ook de rand langs het zuidelijk pad, die 
voor het vernieuwen van de verlichting is opgegraven, 
is nog steeds niet hersteld. 

En als de grote weide opnieuw wordt ingezaaid, slaat 
dat niet goed aan door de laag zand waarmee het veld 
bedekt is. Goed voor de afwatering, maar slecht om er 
gras op te laten groeien. 

Er moet eigenlijk een hele nieuwe grasmat op de grote 
weide komen, maar dat kost veel geld dat nu niet be-
schikbaar is. Volgens Manuel moet dat worden opge-
nomen in een nieuw beheerplan voor het park, waar 
de gemeente dan extra geld voor vrij moet maken. 

Bij de renovatie van 
het noordelijk deel 
van het park zijn veel 
nieuwe struiken neer-
gezet, vooral rodo-
dendrons, die nu al 
weer dood zijn. Onder 
meer doordat ze niet 
goed tegen de natte 
bodem kunnen. Die 
moeten worden ver-
vangen door lage be-
planting die wel in het 
park past. Dit zal in 
het najaar gebeuren. 

De laatste jaren zijn 
vele tientallen bomen 
in het park gesneu-
veld. Deels als gevolg van de verkeerde aanpak bij de 
renovatie van het park, deels door najaarsstormen, 
deels omdat bomen dreigen om te vallen of anderszins 
een gevaar vormen en deels doordat er in een park 
jaarlijks een aantal bomen door ouderdom afsterven. 
Als het goed is, worden verwijderde bomen door 
nieuwe vervangen. Maar dat is al een tijd niet gebeurd. 
Er komt nu een plan voor de aanplant van nieuwe bo-
men: welke bomen op welke plaats. 

Ivar Manuel zegt dat één en ander zal worden vastge-
legd in een nieuw beheerplan voor het Oosterpark, dat 
in de zomer wordt opgesteld.  

Het bestuur stelde na de zomer vast dat er geen be-
heerplan verscheen en vernam dat dit tot het eerste 

kwartaal van 2020 was uitgesteld. Daarop stuurde het 
bestuur op 16 januari 2020 een brief (zie bijlage). 

Op deze brief is geen reactie meer gekomen. Vanaf 
maart 2020 vielen door de maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus veel activiteiten stil. In 
de zomer gingen de grote festivals in het Oosterpark 
niet door. Ook het bestuur van de Vrienden ondernam 
geen nieuwe activiteiten. 

 

Vereniging 

Op 19 mei 2019 is in het Tugelahuis een redelijk  be-
zochte Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. 
De jaarverslagen over 2018 en begroting voor 2019 
werden vastgesteld en er werd gesproken over de niet 

te beste conditie 
waarin het park zich 
bevindt en wat de 
Vrienden daar aan 
zouden kunnen 
doen. In 2020 zag 
het bestuur door de 
beperkingen als ge-
volg van Covid-19 
geen mogelijkheid 
een ALV te organise-
ren. 

Eind 2020 had de 
vereniging 124 le-
den. 

  

 
Bestuur  

Het bestuur was eind 2020 als volgt samengesteld: 

Erie Schooneveldt-Kramer: penningmeester vanaf april 
2013. 

Frank Köhler: voorzitter vanaf juni 2014. 

Bernard Neuhaus, secretaris, bestuurslid vanaf juni 
2014.  

 

 

 


