
13 februari 2022 

 
 
Westerpark: een stadspark voor iedereen 
Reactie Vrienden van het Westerpark 
 
De voortgangsrapportage staat vol gloedvolle vergezichten en mooie doelstellingen. Iedereen houdt 
van het park. Dat is mooi. 
Het goede nieuws is dat voor het eerst onderhoud en beheer van het (Cultuur)park en de aanleg van 
Haven-stad als een samenhangend dossier worden gezien. Los van de evenementen gaat ook Haven-
stad er voor zorgen dat het drukker zal worden in het park. Haven-stad krijgt weliswaar twee eigen 
stadsparken, maar dat is pas over twee decennia. 
In het kader van het drukker worden door Haven-stad is de afgelopen jaren het concept Groot 
Westerpark bedacht, waarin de volkstuinen en het noordelijk deel bij de Overbraker binnenpolder 
vallen. Ondertussen is dat nu het Westerpark geworden. De suggestie is dat daarmee het park groter 
geworden is, en dus beter geschikt voor de opvang van nieuwe bezoekers. Dat is maar zeer ten dele 
het geval, de volkstuinen kunnen wel meer opengesteld worden, een heel grote absorptie capaciteit 
zullen ze nooit krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de begraafplaats, de buurtboerderij of de 
manege.  
We kunnen er niet omheen: de extra drukte gaat grotendeels terecht komen in het oude park en het 
Cultuurpark. Daar valt winst te behalen met optimalisatie. Zo pleiten wij bijvoorbeeld al jaren voor 
vergroting van buurtsucces nummer 1 in het Cultuurpark, de spartelvijver.  
Ondertussen wordt op dit moment in dat Cultuurpark juist gewerkt aan het vergroten van het aantal 
bezoekers. Fabrique des Lumieres trekt een breed publiek. Het ombouwen van de Gashouder tot 
muziektheater trekt per concert weer 3500 mensen extra. 
Het plan voor een aanbouw aan de Gashouder is al bekend sinds 2020, toen de burgemeester haar 
enthousiasme uitsprak. Het stadsdeel is bezig daarvoor een startnotitie op te stellen. Wederom 
komen de parkgebruikers er niet aan te pas. ‘Er staat nog niks vast’ wordt steeds gezegd. Sinds 
wanneer kan je niet vooraf praten met andere stakeholders? Want dat zijn wij als parkgebruikers, 
het Cultuurpark is er niet alleen gekomen dankzij buurtacties, het is ook aangelegd met publiek geld. 
Waarom een stuk park verkopen aan een private partij? Wat krijgen de burgers ervoor terug? 
Minder tenten is het argument. Ja, er staat nu een reuzengrote tent aan de gashouder, die er nog 
een week of zes blijft staan. Maar is dat argumentatie genoeg, wat lost het op, waarom meewerken 
aan extra drukte in het park, wat is de social return? 
 
Ik lees in de rapportage dat er 1 miljoen is uitgetrokken voor versterking van het park. Dat stond een 
half jaar geleden al in Het Parool. De vorige programmamanager kon bij haar afscheid nog steeds 
niet vertellen waarvoor dat geld bedoeld was. Nog steeds weten wij en de andere stakeholders in 
het park die al jaren meepraten over Haven-stad van niets. Terwijl wij al jaren voor versterking 
pleiten en concrete voorstellen hebben gedaan.  
In de rapportage worden warme woorden gesproken over overleg met de buurt, voor het versterken 
van het park heb je meer nodig dan een incidenteel vierseizoenenoverleg. 
Het is op 30 september exact 10 jaar geleden dat een portefeuillehouder het woord ‘balans’ in de 
mond nam en beterschap beloofde (zet in de agenda, op die datum organiseen we De Avond van de 
Balans). Waarom vinden wij dat die balans er sindsdien alleen maar op achteruit is gegaan? Waarom 
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hebben wij toch het gevoel al jaren heel opbouwend en structureel mee te denken, wel beleefd 
aangehoord te worden maar vervolgens weinig zien gebeuren? Dit staat in schrille tegenstelling tot 
de tevredenheid die uit de rapportage spreekt. 
 
De doelen voor de komende jaren zijn boterzacht en niet kwantificeerbaar. Hierop kan niemand 
afgerekend worden. 
Er zullen KEUZES gemaak moeten worden. Je kan niet onbeperkt evenementen, fietsers, bezoekers 
en recreanten op elkaar stapelen. 
 
Beste leden van de SDC, neem je verantwoordelijkheid, dwing het DB tot serieus en structureel 
overleg met andere stakeholders in het park dan alleen de WestergasBV en de evenementen 
organisatoren. Met als doel om tot duidelijke keuzes te komen voor de nabije toekomst in plaats van 
papier vullen met mooie woorden.  
Dat dat kan bewijst cynisch genoeg (na een hele foute start met het Raamwerk Haven-stad) de 
gemeente Amsterdam, die met het aangaan van Atelier Haven-stad in een samen-de-stad-maken 
traject de regie in handen heeft gelegd van een brede groep burgers, organisaties, bedrijven en 
ambtenaren onder een onafhankelijk voorzitterschap.  
 
 
Diego Pos 
Voorzitter Vrienden van het Westerpark 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s een aantal losse pijnpunten, waar we minder zonnig tegen aan kijken dan 
de rapportage. Verrommeling en schade aan het park zijn de sleutelwoorden. 
 
  



13 februari 2022 

Terrassen 
In het kader van corona zijn een aantal terrassen (met instemming van ons) vergroot om de horeca 
te helpen overleven. Nu de burgemeester heeft bepaald dat de terrassen weer naar hun oude 
formaat terug moeten reageert de horeca trager. 
In het Cultuurpark zijn de terrassen met name de hoogte in gegaan. De terrasafscheidingen zijn 
verhoogd en aan de bovenkant afgesloten met enorme parasols met terrasverwarming. 
Er zijn duidelijke regels voor terrassen in het park. De maximale hoogte van een afscheiding is 1.50 
meter. Het terras mag ook geen afbreuk doen aan het monumentale karakter van de gebouwen. 
Vrijwel alle terrassen voldoen daar niet aan. Dat is ook geconstateerd in een wandeling met de 
portefeuillehouder. Per brief is de horeca door het stadsdeel gemaand orde op zaken te stellen. 
We zijn ondertussen een paar maanden verder. Op een enkele uitzondering na is er niets gebeurd, 
er wordt ook niet gehandhaafd. 
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Terrassen 2 
Terrassen die in de winter niet gebruikt worden moeten worden opgeruimd, de spullen mogen niet 
opgeslagen worden op het terras zelf volgens de terrasnotitie. 
Er wordt niet gehandhaafd. Ziet er nogal rommelig uit. 

 
  
 
Paraplu vergunning 
Voor een aantal gebouwen is er een paraplu vergunning, zodat men niet iedere keer een vergunning 
hoeft aan te vragen. Dat geldt ook voor de Gashouder en de WesterUnie. 
Objecten als kleine tenten mogen zonder vergunning worden neergezet, tot maximaal 3 meter uit de 
gevel. Die tenten en objecten worden steeds groter en permanenter. De ingang van de WesterUnie 
is zo ongeveer permanent afgehekt, aan de pas verbouwde Gashouder zitten aan 3 zijden afgehekte 
containers vast. 
Wederom: verrommeling, er wordt niet gehandhaafd. 

 
Ingang WesterUnie 
 
Fietsen 
Fietsen worden ook in het Cultuurpark een probleem. 
Sinds maart vorig jaar staan er vrijwel onafgebroken fietsenrekken op de boulevard langs de 
Haarlemmervaart. Die zijn voor bezoekers van de Gashouder. Vorig jaar werden ze nog af en toe 
weggehaald na een evenement om een paar dagen later weer te worden teruggezet. Dit jaar is het 
opgelost met slordige, lelijke en onduidelijke borden en blijven ze maanden staan.  
Ook als er iets in de gashouder is dat niet als evenement op de lijst van het locatieprofiel staat wordt 
de boulevard als fietsenstelling gebruikt. Daarvoor wordt geen vergunning aangevraagd, het zou 
onder de paraplu vergunning vallen. Geen woord daarin over fietsen. Hier wordt weer langzaam een 
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stuk park geconfisceerd voor de toenemende bezoekersstroom. Als opmaat voor een permanente 
constructie? 

 
 
Verkeersborden 
Er komen niet alleen steeds meer verkeersborden, maar om de een of andere geheimzinnige reden 
staan ze ook bijna allemaal scheef. 
Zou daar wat aan gedaan kunnen worden? Het oogt nogal rommelig. 
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Elektra 
In de rapportage wordt hoog opgegeven over de milieudoelstellingen. Zo is er elektra onder de 
grasmat voor evenementen. 
Er is ook elektra langs de boulevard. Daar is jaren over gedaan, er staan nu een aantal grote 
elektrakasten langs het water, die dankbaar worden gebruikt voor grafitti (verrommeling). Maar niet 
voor het aftappen van stroom. Zowel de kermis als de Sunday Market draaien nog steeds op diesel 
aggregaten.  

 
stroomvoorziening                                                                 aggregaat bij afgelopen Sunday Market 
 
Projectie Gashouder 
Er is in het verleden wel vaker geprojecteerd op de Gashouder. Dat kan heel creatief zijn. Zaterdag 
was in de gashouder een eerste concert uit een reeks die tot 11 maart duurt.  
De projectie gaat nu ook door op avonden dat er geen concerten zijn. Met een weinig creatieve 
inhoud, het is de concertagenda van de gashouder. Compleet met het logo van sponsor Grolsch. 
Verrommeling? 
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Spartelvijver 
Het Cultuurpark is ontworpen door de bekende landschapsarchitect Kathryn Gustafson.  
Inclusief de spartelvijver. In de winter zijn parken natuurlijk niet op hun mooist, maar waarom de 
parkbezoeker de hele winter naar een betonnen bak moet kijken is een raadsel. Die bak heeft als 
functie vijver. We dringen er al jaren op aan die vijver in de winter met water te vullen zoals het 
hoort. Dat schijnt een te moeilijke opgave te zijn voor het stadsdeel. 
Verrommeling. 

 
 
Aantallen evenementen 
Het is het stadsdeel vorig jaar niet gelukt ons een volleige lijst te verstrekken van evenementen die 
opgeteld moeten worden voor het locatieprofiel. Wij kunnen daardoor niet checken welke 
evenementen er wel en niet op staan. En kunnen dus ook niet evenementen aanvechten die volgens 
het stadsdeel onder de parapluvergunning vallen en volgens ons niet.  
Wij hopen die lijst dit jaar wel te krijgen. 
Sowieso is de informatievoorziening vanuit het stadsdeel karig. Wij moeten vaak zelf de 
documentatie binnen zien te krijgen, ook als die is toegezegd. Zo wachten we nog op deze 
voortgangsrapportage die ons was toegezegd, het advies van de programmaraad en de conclusies 
van het onderzoek naar de grasmat van Milkshake. 
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Experiment gras Milkshake een succes? 
Het begint al bij de formulering: ‘Cultuurpark Westergasfabriek met de rijksmonumenten is 
misschien wel het meest bekend. Ook de openbare ruimte rond deze rijksmonumenten hoort bij het 
cultuurpark. Hier ligt het manifestatieterrein voor de evenementen.’ 

 
Zucht. Nee beste portefeuillehouder …., kijk nou eens in het bestemmingsplan. Het is recreatie 2, 
dus èn evenementen, èn recreatie. Allebei even zwaar. 
De alinea over het beschermen van de grasmat is echt een gotspe. ‘… nu bleven mede door de 
droogte beschadigde plekken over.’ Beschadigde plekken? Het hele grasveld was beschadigd. Zoals 
ieder jaar.Waarna het grofweg vier weken duurt voor het er weer soort van groen uit ziet.  Dat is 
vorig jaar 3x gebeurd (Concertgebouw was extra en had trouwens meer bouw- en breekdagen nodig 
dan was toegstaan).  

 
beschadigde plekken…. 
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‘De hersteltijd van de grasmat na afloop van het festival Milkshake was volgens de deskundigen 
korter door het toevoegen van betere bescherming.’ Gezien de ravage na afloop is dit een schrale 
troost. Serieuze schade is met dit soort evenementen niet te voorkomen. 
Dus volgende keer in een rapportage liever een tekst in de trant van: ‘Het stadsdeel is zich er van 
bewust dat een aantal evenementen de grasmat dusdanig beschadigen dat die een aantal weken 
onbruikbaar is voor parkbezoekers. Gezien het maatschappelijk belang van deze festivals nemen we 
dat voor lief.’ 

 
 
Trouwens, ook de kleine grasmat bij het Kunstenhuis wordt 2x per jaar vernaggeld, eerst door Circus 
Zanzara en vervolgens door de kermis. 
Interessant in de categorie slim onderhoud is dat deze verwaarloosde grasmat in november opnieuw 
is ingezaaid, waarna in december het Circus er zijn tenten kwam opzetten. 

 
Na Zanzara 
 
Vergunningen 
In de rapportage staat dat een aantal vergunningen door corona te laat zijn gepubliceerd. 
Dan is het toch wel hoogst merkwaardig dat we hierover al vele jaren voor covid klagen. We zien dit 
als een ernstige inperking van onze mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Dit is een structureel 
probleem.  
 


