
Rapporten
De Damesbende heeft een heleboel rapporten 
over het park ter inzage gevraagd. Boeiende 
literatuur voor wie wil weten wat ons te wachten 
staat. In dit en volgende nummers zullen we er 
het een en ander uit lichten. Hierbij om te be-
ginnen het rapport over akoestisch onderzoek 
naar het evenementenveld.

Evenementen
Het stadsdeel is van plan om in Volewijkspark 
west, tussen de NLW en het NHknaal ongeveer 
op de plek van het voetbalveld, een evenemen-
tenveld aan te leggen. Tot nu toe is het de 
vraag geweest wat voor evenementen er ko-
men en hoeveel, want dat de omgeving er hin-
der van zal ondervinden is duidelijk. Om nor-
men voor de overlast te ontwikkelen heeft het 
stadsdeel bureau Cauberg-Huygen (C&H) on-
derzoek laten doen, want landelijke normen zijn 
er niet voor evenementen. 
C&H gaan ervan uit dat er per jaar zeven eve-
nementen komen van 1 à 2 dagen . Het Noor-
derparkfestival blijft. In een ander advies over 
de verkeersdruk van het park is sprake van 10 
evenementen, 4 sportwedstrijden en het Noor-
derparkfestival (samen dus 15). Over het karak-
ter van de evenementen spreken de bronnen 

elkaar tegen. Het stadsdeel wil grootstedelijke 
evenementen en denkt dat dat kan, omdat men 
met de metro kan komen. De twee rapporten 
hebben het over buurtgebonden evenementen 
van maximaal 5000 bezoekers. 

Overlast
Met een puntensysteem voor verschillende 
soorten hinder onderscheiden C&H evenemen-
ten die weinig (A), matig (B) en veel hinder (C) 
veroorzaken. Voorbeelden die weinig hinder 
veroorzaken zijn: evangelisatiebijeenkomsten, 
fietsdagen en een Sinterklaasoptocht. Voor-
beelden van matige hinder zijn: koningin-
nenacht, bevrijdingsfestival, circus en rhythm  & 
bluesnight. Dergelijke evenementen gebruiken 
muziek en omroepinstallaties, maar geen ge-
motoriseerde voertuigen. Ze zijn niet buurtge-
bonden, maar eerder locatiegebonden, dat wil 
zeggen dat ze gebruik maken van bestaande 
voorzieningen. C&H achten evenementen van 
categorie B acceptabel in het Noorderpark. 
Van evenementen van categorie C, zoals groot-
schalige festivals, kermissen en hardrockfesti-
vals die niet buurtgebonden zijn en met veel ge-
luid gepaard gaan, verwachten C&H dat ze niet 
aanvaardbaar gevonden zullen worden. 
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In 2006 is in het park de omgeving van de gasafsluiters geplaveid om ze in geval van calamiteiten 
te kunnen vinden. Ze waren inmiddels onvindbaar, door onkruid en modder. Reden voor de Da-
mesbende om bij de Gasunie te informeren naar onze veiligheid. Liander, de huidige eigenaar van 
het gasnet, heeft monteurs de bewuste afsluiters laten inspecteren en in een goede staat terug bren-
gen. Ook ontbrekende  markeringsbordjes zijn weer geplaatst, aldus Liander. 
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Parkeerdruk
De basis van de berekeningen van C&H is het 
Noorderparkfestival, dat naar C&H mededelen 
15.000 bezoekers trekt. In 2007 is onder be-
zoekers een enquête gehouden. De meesten 
kwamen uit Noord. Er kwamen er niet erg veel 
per auto, maar als we de aantallen omrekenen 
naar absolute getallen en ervan uitgaan dat er 
gemiddeld 2,83 personen in elke auto zaten 
dan waren er 386 autoʼs (zie tabel) We zullen in 
de bloemenbuurt informeren of dat overlast 
heeft gegeven.  

Geluidshinder
C&H vinden dat ontheffingen voor evenemen-
ten met matige geluidshinder mogelijk moeten 

zijn. C&H menen dat het bij woningen alleen 
gaat om hinder binnenshuis, want de buiten-
ruimten zijn tijdens de evenementen niet in ge-
bruik(!). Zij schatten de gemiddelde gevelisola-
tie op 20-25 dB(A) en achten een etmaalwaarde 
van 35 dB(A) binnen aanvaardbaar. Dat wil 
zeggen dat op de gevel overdag en ʻs avonds 
(één minuut) 70-75 dB(A) en ʻs nachts 60-65 
dB(A) zou moeten worden toegestaan. Als een 
vrije dag volgt, begint de nacht niet om 23.00 
maar om 24.00 of 1.00 uur. Pas bij 80-85 dB(A) 
spreken zij van onduldbare overlast. 
C&H hebben verschillende berekeningen ge-
maakt voor twee podium-opstellingen op het 
evenemententerrein. De 
podia zijn naar het zuiden 

bezoekers percentage aantal per auto

uit Noord

uit Amsterdam

buiten Amsterdam

totaal

percentage personen
auto's met 2,83 pas-

sagiers 

80% 12.000 6,4% 768 271

10% 1.500 3,1% 47 16

10% 1.500 18,5% 278 98

100% 15000 1.092 386

Bezoekers aan het Noorderparkfestival in 2007, volgens Cauberg-Huygen de norm voor andere 
evenementen. In de twee rechter kolommen hebben we berekend hoeveel personen er met de auto 
kwamen en hoeveel auto’s dat waren uitgaande van een gemiddelde auto bezetting van 2,83. 

Luchtvervuiling
Volgens een rapport van Cauberg-Huygen is de luchtvervuiling langs de NLW niet onaanvaard-
baar. Uit hun tabellen haalden we de onderstaande cijfers voor een meetpunt langs de NLW ten 
zuiden van de NPW, achter de Buiksloterdijk dus.

2010 2015 2020

38,25 32,26 26,6

Jaargemiddelden stikstofdioxide langs de NLW (grenswaarde 40 mg/m3)

2010 2015 2020

jaargemiddelde dagen overschrij-
ding per jaar

jaargemiddelden 
fijnstof

dagen overschrij-
ding per jaar

jaargemiddelden 
fijnstof

dagen overschrij-
ding per jaar

30,09 31 28,28 25 27,2 21

Fijnstof langs NLW 
(grenswaarde die niet meer dan 35 keer per jaar mag worden overschreden: 50 μg/m3)

lees verder op p. 4

Bezoekers Noorderparkfestival 2007



Geluidsbelasting met “matige” hinder volgens Cauberg-Huygen
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gericht. Bij categorie B (matige hinder) is het 
geluidsvolume op 25m voor de podia 90 dB(A). 
De belasting op de gevels is dan op de Buikslo-
terdijk 53-63 dB(A) en op de Adelaarsweg tot 66 
dB(A). (Zie de tekening op p. 3). C&H vinden dit 
aanvaardbaar. Gezien de betrokkenheid van de 
directe woonomgeving bij de evenementen is 
de acceptatie zo groot, dat dit kan worden toe-
gestaan volgens C&H, te meer daar het aantal 
bezoekers dat met de auto komt en in de buurt 
parkeert relatief gering is. Ze houden er kenne-
lijk geen rekening mee dat het verkeer overlast 
geeft op dezelfde huizen (zie onder).
Wij vragen ons af of C&H soms buurtgebonden 
evenementen voor ogen hebben, omdat zij het 
hebben over buurtbetrokkenheid en weinig au-
toʼs. Het stadsdeel heeft het echter altijd gehad 
over grootstedelijke manifestaties in het Noor-
derpark. Die zouden veel publiek kunnen trek-
ken, omdat het park met de metro bereikbaar is. 
Nog grotere evenementen (categorie C) zouden 
echter een geluidsbelasting van 72-77 dB(A) 
geven en onduldbaar zijn volgens C&H, te meer 
omdat relatief veel bezoekers met de auto ko-
men en er minder betrokkenheid is van de di-
recte woonomgeving. Wij hebben het gevoel 
dat hier iets wringt. 

Geluid van wegen
De Damesbende had ook gevraagd om inzage 
in een rapport van DGMR over de geluidshinder 
van de Nieuwe Leeuwarderweg. De ene amb-
tenaar zei dat het bij de NZlijn was, de NZlijn 
zei dat het nog niet klaar was, maar wij hebben 
een rapport gezien met berekeningen van 
maximale geluidsniveaus op woningen langs 
verschillende wegen:
Johan van Hasseltweg 70dB. 
Mosplein    66dB
Nieuwe Leeuwarderweg 57dB
Wingerdweg   57dB
De voorkeursgrenswaarde is 48dB. Maximaal 
toelaatbaar is 63dB. Met geluidswerend asfalt 
kan het geluidsniveau met 2-3 dB(A) afnemen. 

De conclusie van DGRM is dat de maximaal 
toelaatbare waarde (63dB) ruim wordt over-
schreden. Woningbouw langs deze straten is 
alleen mogelijk met een dove gevel of een 
vliesgevel (een doorzichtig scherm voor de wo-
ning). Wij vragen ons af wat deze conclusies 
betekenen voor de bestaande woningen langs 
de NLW, nu gesloopte geluidsschermen ver-
vangen zijn door lage groene gazen hekken. 

Botonde
Wij vonden in een van de rapporten schattingen 
van het aantal motorvoertuigen op de botonde. 
Zie de tabel. Hierbij moet nog het verkeer opge-
teld worden dat van NPW oost naar NPW west 
gaat en naar de toekomstige Singel en vice 
versa. Het wordt er naar verwachting drukker 
dan nu op de kruising IJdoornlaan-Waddenweg. 
De verwachte drukte op de oprit naar de A10 is 
reden geweest het fietspad te verleggen om 
een bye-pass te kunnen aanleggen. Ons valt op 
dat het verschil met de oprit naar de IJtunnel 
niet erg groot is en dat verontrust ons, want die 
oprit kruist het fietspad.
Voor fietsers zijn geen berekeningen gemaakt. 
“Fietsers maken geen file”, maar we weten uit 
tellingen van de Damesbende dat er in de och-
tendspits 400-650 fietsers over gaan in een uur. 
Behalve de gevaarlijke T-kruising bij het Clusi-
us, blijkt ook de kruising van het fietspad met de 
oprit naar de IJtunnel gevaarlijk, doordat nu het 
verkeer aan de botonde gewend begint te ra-
ken, er door veel autoʼs hard van de botonde 
naar de oprit gereden wordt. En dat terwijl zij 
ver over hun schouder moeten kijken om fiet-
sers op het fietspad te kunnen zien. Wij horen 
veel klachten. Blijf opletten! Zie de 
stille getuigen van aanrijdin-
gen op de T-kruising.

2010 2015 2020
werkdag

lichte auto’s
middelzware auto’s
zware auto’s
openbaar vervoer
totaal motorvoertuigen

naar A 10 naar IJtunnel naar A 10 naar IJtunnel naar A 10 naar IJtunnel

8174 6862 10024 7899 10850 8125
217 192 266 209 288 215
133 117 163 128 176 132

- 730 - - - -
8524 7901 10453 8236 11314 8472

Schattingen van autoʼs op de afritten van de botonde (aantallen per etmaal op werkdagen)


