
 
 
Gemeentelijke aanpak hoek Oosterpark rondom Nationaal Monument Slavernijverleden 
De gemeentelijk aanpak van hoek Oosterpark rondom Nationaal Monument Slavernijverleden 
bestaat uit drie pijlers. De stand van zaken luidt in oktober 2022 als volgt. 
  
1.      Overlast veelplegers 

In 2021 was er sprake van overlast van drugsdealers en – verslaafden  rondom het nationaal 
monument. Door verwijdering van bankjes en terugsnoeien van groen werd de plek snel 
minder aantrekkelijk voor deze veelplegers  en is er momenteel geen overlast. Ook is er een 
aanpak gericht op de veelplegers zelf om hen weer op de rit te krijgen. We houden vinger aan 
de pols om deze plek vrij van overlast te houden. 

2.      Programmering maatschappelijke organisaties rondom monument 
Veel maatschappelijke organisaties richten zich op een gedeeld slavernijverleden in de vorm 
van herdenking, activiteiten, scholing, etcetera. Op 1 juli 2023 is de nationale herdenking van 
150 jaar slavernijverleden en tevens de start van het herdenkingsjaar dat loopt tot juli 2024. 
Naar verwachting gaan er extra activiteiten in de samenleving in het algemeen en bij het 
nationaal monument in het bijzonder plaatsvinden. Een gemeentelijke subsidieregeling ter 
stimulering en financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in het 
herdenkingsjaar is in de maak. We brengen momenteel de organisaties en hun activiteiten in 
kaart en stemmen daar ook de participatie, het programma en de uitvoering van de 
herinrichting openbare ruimte in de hoek Oosterpark op af. 

3.      Herinrichting openbare ruimte 
College en DB Oost hechten veel belang aan een goede plek voor het nationaal monument. 
Kort voor de zomer 2022 zijn een aantal verkennende schetsen voor een herinrichting van de 
hoek Oosterpark rondom het nationaal monument besproken met een aantal direct 
belanghebbenden als NinSee, BIZ Oosterpark en Vrienden Oosterpark. De schetsen zijn 
positief ontvangen. Momenteel wordt er geld bijeengebracht voor de planvorming en 
uitvoering. Dan kan de herinrichting als een formeel project van start. Dat gebeurt zoals 
gebruikelijk in stappen van nota van uitgangspunten, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. 
In alle planfasen zal sprake zijn van participatie. De huidige planning is het definitief ontwerp 
gereed te hebben bij de herdenking op 1 juli 2023.  

  



Meer in Oosterpark 
Naast deze aanpak van de hoek Oosterpark zijn er andere plannen en werkzaamheden in het park.  
Onder de noemer Verdubbeling Oosterpark zijn aan de noordzijde van het park gebouwen in het 
afgelopen decennium opgenomen in het park. Momenteel is de herinrichting rondom het hotel 
aan Mauritskade 64 in uitvoering en naar verwachting gereed eind 2022. Voor het hart (driehoekig 
gebied in midden) Oosterpark wordt momenteel gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor 
herinrichting met een toiletvoorziening. Uitvoering wordt thans verwacht voor eind 2023-medio 
2024.  
Ook vindt er de komende jaren op verschillende plekken in het park groot onderhoud plaats. Dit is 
een continue opgave. In 2023-2024 staat bijvoorbeeld het onderhoud van paden aan de zuidzijde 
op de rol. In 2024-2025 krijgt de het veld waarop ook evenementen worden gehouden  onderhoud. 
Ook bomen en ander groen, bodem en water krijgen onderhoud.  
In de hoek van het Oosterpark rondom het nationaal monument was recent ook sprake van groot 
onderhoud met grondverbetering. De vervanging door nieuwe beplanting die daarbij hoort, wordt 
bewaard totdat er meer zicht is op de herinrichting. Zo proberen we onderhoud met herinrichting 
te combineren. Dat is beter voor het kunnen gebruiken van het park door bewoners en bezoekers 
en voor de kosten van uitvoering. 
  
Meer rondom gedeeld slavernijverleden 
Oost wil een goede plek bieden aan het nationaal monument slavernijverleden. Oost is daarnaast 
kanshebber voor de huisvesting van het nieuwe nationaal museum slavernijverleden. Hiervoor is 
de kop van het Javaeiland als 1 van 9 mogelijke locaties in beeld. Het Dagelijks Bestuur van Oost 
pakt graag de bijpassende opdracht op om ook onderdak te bieden aan het brede 
maatschappelijke gesprek over een gedeeld slavernijverleden. In ieder geval wil Oost een veilige, 
warme en welkome plek bieden aan bewoners, ondernemers en bezoekers van alle kleuren, 
gezindten, seksuele geaardheden, herkomsten en verledens.  
 
Wilt u meer weten over ons gedeelde slavernijverleden? De volgende, kleine selectie van websites 
is van harte in uw aandacht aanbevolen. Er is nog heel veel meer.  
Op www.amsterdam.nl/sociaaldomein/diversiteit/slavernijverleden/ kunt u lezen over de rol van 
het stadsbestuur van Amsterdam bij de slavernij en de excuses die Burgemeester Halsema maakte 
op de nationale herdenking van 1-7-2021.  
Tot half januari 2023 kunt u de buitententoonstelling Oostcast zien door een wandeling te maken 
met podcast waarin u wordt verteld over het rassendenken van onder andere Vrolik, Dapper en 
Linnaeus. De wandeling eindigt bij de Black Archives waar ook een binnententoonstelling te zien 
is. Kijk voor meer informatie over onder andere openingstijden op 
www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/wandel-koloniaal-verleden-oost. 
Lees op www.ninsee.nl/nationaal-monument-slavernijverleden over de betekenis van het 
nationaal monument slavernijverleden en de ontwerper Erwin de Vries. Op de website van NinSee 
vindt u nog veel meer informatie over het slavernijverleden van Nederland. NinSee organiseert de 
jaarlijkse nationale herdenking op 1 juli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand van zaken aanpak hoek Oosterpark rondom Nationaal Monument Slavernijverleden d.d. 
oktober 2022. Voor vragen kunt contact opnemen met Anita Mol, participatiemanager, via 06-
51061563 of anita.mol@amsterdam.  
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