
Secret garden
Onaangekondigd werd op Pinksterzondag van 
vijf over tien ʻs morgens tot elf uur ʻs avonds in 
het Florapark op drie podia techno-, house-, 
electro- en jazz muziekgemaakt. Er waren een 
hele rij DJʼs. We waren op zaterdag op hun 
spoor gezet toen er luide proefmuziek ten ge-
hore werd gebracht. Het bleek te gaan om het 
Secret Garden festival. Een besloten festival 
met toegangskaarten van €17,50 die allang wa-
ren uitverkocht. 
In de wijde omgeving en ook aan de overkant 
van het kanaal waren de bassen oorverdovend. 
Toen de damesbende zondagochtend ging vra-
gen of het niet wat zachter kon, kregen ze als 

antwoord van organisator Coen van Dongen dat 
het niet kon, want de mensen hadden betaald 
voor harde muziek en als het zacht werd gezet 
zouden ze weggaan en was hij als organisator 
zijn investering van €50.000 kwijt. 
We hadden het kunnen weten, zei Van Dongen. 
De vergunning-aanvraag was gepubliceerd. Er 
was een vergunning tot 11 uur ʻs avonds. Een-
geluidsvolume van 105 dB op 17m voor het po-
dium was toegestaan en daar gingen ze niet 
overheen.
Eenvoudige geluidsmetingen net buiten het fes-
tivalterrein leverden waarden op van 89-93 dB. 
Op de Buiksloterdijk was het de hele dag door 
ongeveer 75 dB met geregelde uitschieters tot 
80 dB. De bastonen zijn bij dit soort festivals 
extra versterkt. De luisteraars genieten waar-
schijnlijk van het trillende gevoel van de snoei-
harde basgitaar in hun borst. De klachten van 
omwonenden in de wijde omtrek gingen over de 
bassen. Op de Buiksloterdijk werden ʻs avonds 
voor de bastonen van meer dan 100 dB geme-

Aankondiging in de Stadsdeelkrant. Wie had 
hieruit op kunnen maken dat er techno, house 
electro- en jazzmuziek gemaakt zou worden 
met geluid dat in de wijde omgeving niet te 
harden is? 
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Het hoofdpodium van het Secret Gardenfesti-
val in het Florapark, omstreeks 8 uur. Het 
was gericht naar het oosten. Er waren nog 
twee podia. 

festival special

mailto:oostwestnoord@xs4all.nl
mailto:oostwestnoord@xs4all.nl


ten. Eén uur geluid van deze sterkte levert ge-
hoorschade op; het kan al met vijf minuten ge-
beuren. De Arbowet verplicht tot geluidsbe-
scherming bij 80 dB, want vanaf 80dB treedt 
gehoorschade op.
Aan het dreunen van de bassen was niet te 
ontkomen. Met de ramen dicht en oordoppen in 
binnenshuis gaan zitten werken, bood zelfs in 
een goed geïsoleerd huis geen soelaas: De 
huizen zelf trilden. En er werd op de dijk inder-
daad gewerkt. Er zat iemand achter zijn compu-
ter te zwoegen aan een haast klus, er zaten 
leerlingen te studeren voor hun eindexamen en 
er was zelfs een leraar die eindexamens zat na 
te kijken. Een oude buurtbewoonster belde hui-
lend haar kinderen om haar te komen halen. 
Jonge kinderen lagen in bed te huilen, oudere 
kinderen werden opgehouden; er was toch niet 
te slapen.

Mensen die er last van hadden moesten maar 
ergens anders heen, zei Van Dongen. Hij zou 
om 11 uur ophouden, sterker, om vijf voor elf, 
maar niet eerder. Er zijn inderdaad mensen 
weggevlucht. Uit hun huizen, maar ook mensen 
die zich in het park hadden geinstalleerd voor 
een rustig dagje buiten, vertrokken. De Win-
gerdweg, waar mensen graag voor de deur zit-
ten, was verlaten. In tuindorp Buiksloot trilden 
mensen de tuin uit, achter in het Vliegenbos 
dreunden de bassen en op de Loenermark zet-
te een bewoonster de TV in arren moede uit. 

Veel mensen hebben het evenementen num-
mer van Handhaving (63255555) gebeld, maar 
dat stond op een bandje: “Wij zijn metingen 
doen.” Maar er was niemand; het was het ver-
keerde bandje.  De politie ontving honderden 
telefoontjes. De politie had negatief geadvi-
seerd over dit festival en weigerde op den duur 
de gevolgen op te vangen van de beleidsbeslis-
sing van DB-voorzitter Rob Post om het eve-
nementennummer onbemand te laten. 

Het is onbegrijpelijk dat voor dit festival toe-
stemming is gegeven, midden tussen de woon-
wijken. Dat de huizen zouden gaan staan trillen 
was voorzien lazen we op een bericht van 21 
mei op de website van Ilovenoord: “Wie dacht 
dat het Noorderpark vooral gezellig is voor 
kinderen en yuppen heeft het mis. Komend 
weekend gaan de raampjes trillen rondom het 
Noorderpark.” Toch werd een vergunning ver-
leend. 

Eerder advies
In een rapport van Cauberg-Huygen uit 2009 
over het Noorderpark staat dat festivals met 90 
dB(A) op 25m voor het podium niet aanvaard-
baar zijn in het park, tenzij het een buurtgebon-
den evenement is. Zij adviseerden twee podia 
op het voetbalveld in Volewijkspark-west op het 
zuiden gericht. De geluidsbelasting op de wo-
ningen zou volgens hun berekeningen dan 67 
dB(A) zijn. Bij betrokkenheid van de directe 
woonomgeving bij de evenementen kan dit 
worden toegestaan, maar voor festivals die niet 
buurtgebonden zijn en met veel geluid gepaard 
gaan verwachtten Cauberg-Huygen dat ze niet 
aanvaardbaar gevonden zouden worden. (Zie 
Nieuwsbrief 56 van 9 november 2009).

Meting op de Buiksloterdijk om kwart over 
tien ‘s avonds op een smartphone, die met 
een rode uitslag waarschuwt voor het ge-
vaar van gehoor schade: 102 dB!



Nog meer festivals
Buurtbewoners die over het Secret Garden Fes-
tival bij het stadsdeel hebben geklaagd, hebben 
een brief gekregen van Rob Post. Hij vindt het 
zeer vervelend om te lezen dat bewoners hin-
der hebben ondervonden, omdat het stadsdeel 
tracht de overlast tot een minimum te 
beperken.Hij laat onderzoeken of de organisatie 
zich aan de afspraken heeft gehouden en of het 
stadsdeel het risico goed heeft ingeschat. Wij 
denken dat de fout zit bij de vergunning. Voor 
een besloten, niet buurtgebonden festival is het 
toegestane geluid niet aanvaardbaar. Post had 
hiervoor alleen maar het rapport van Cauberg-
Huygen uit de kast hoeven te halen, of moeten 
luisteren naar negatieve adviezen van de poli-
tie, parkmanager Evert Verhagen en de dienst 
handhaving. 
Zaterdag a.s. is in de buurt veel te doen. Het 
W.H. Vliegenbos viert zijn 100-jarig bestaan van 
12-24 uur met een groot gevarieerd feest. In de 
Van der Pekstraat is een kortebaandraverrij van 
13.30-17.30. De Volksopera Floradorp wordt 
uitgevoerd om 21.45 uur op het veld van het 
oudejaarsvuur bij de Marjoleinstraat. Zondag is 
het Noorderparkfestival van 12-22.30 uur en de 
tweede opvoering van de Volksopera Floradorp. 
Er is een klein vuurwerk op het eiland voor de 
Buiksloterdijk om 22.10 uur, al is het dan nog 
niet donker (de zon gaat onder om 7 voor 10, 
astronomisch wordt het in juni niet donker; de 

burgerlijke duisternis valt in om 10 over half elf). 
Het vuurwerk is decor voor de opera, die gaat 
over de kerstboomverbrandingen. 
Op zaterdag 2 juni 2012 van 13-23 uur is er ook 
een besloten festival in het Florapark, het Kabi-
net Lentefestival. Dit gebruikt de tenten en po-
dia van het Noorderparkfestival (zie kaartje). 
Het is een besloten festival voor mensen van 
23-38 jaar, toegang €25, uitverkocht. 

Dit nooit meer
Door de overlast van het Secret garden festival 
is het de vraag wat van Het Kabinetfestival is te 
verwachten. Van de organisatie kregen wij 
―net als van Rob Post― vage antwoorden. 
Volgens Post wijkt het qua muziekstijl af van het 
Secret Garden Festival, maar als wij op de 
website kijken dan verwachten wij electronische 
muziek van bands en DJʼs voor een festival-pu-
bliek dat alleen tevreden is met een resoneren-
de borstkas. Post en de organisatie zeggen er 
alles aan gedaan te hebben om de overlast 
voor de buurtbewoners tot een minimum te be-
perken. Wij hebben naar de vergunning ge-
vraagd om te zien wat “alles” is. 
De vergunningen voor Het Kabinetfestival en 
het Noorderparkfestival zijn pas op 15 mei 2012 
door de Stichting Het Kabinet aangevraagd. De 
aanvragen zijn niet gepubliceerd. De vergun-
ningen worden op het moment dat wij dit schrij-
ven gemaakt. 

Plattegrond 
van Noorder-
parkfestival 
en Het Kabi-
netfestival. De 
gele pijlen 
wijzen op de 
achterkant 
van de podia. 
De muziek-
boxen zijn dus 
naar het zui-
den gericht.

5 minuten vuurwerk op eiland
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Vlekkenschema van het geluidsvolume van de 
twee op het zuiden gerichte podia in het Flora-
park, volgens Westerveld Advies.

------------------------------
Het Kabinet heeft een geluidsplan laten opstel-
len door Westerveld Advies. Dit bureau meent 
dat met twee naar het zuiden gekeerde podia 
en een maximum van 100dB (op 25m voor de 
podia) bereikt kan worden dat het geluid op de 
dichtstbijzijnde huizen (Wingerdweg, Buikslo-
terdijk, Leeuwarderweg) onder de 70 dB blijft, 
het maximum van artikel 2.41 lid 1 sub d APV. 

De Dienst Milieu Beheer heeft geadviseerd om 
voor de twee podia vergunning te verlenen voor 
98dB(A) respectievelijk 95 dB(A) en voor de 
bastonen 113dB(C) en 110dB(C). Aanvullend 
stellen zij voor in de vergunning op te nemen 
dat er gestapelde boxen gebruikt worden en 
een filter dat geluid onder de 40 Hz weg filtert. 
We verwachten dat het advies van DMB in de 
vergunning wordt overgenomen. 
Post schrijft aan de mensen die geklaagd heb-
ben dat het gehele weekend handhavers van 
het stadsdeel aanwezig zijn, die ingrijpen wan-

neer de geluidsnormen uit de evenementenver-
gunning worden overschreden. Telefoonnum-
mer 020 632 55 555. Indien gewenst verrichten 
zij bij mensen thuis geluidmetingen.
Hoeveel geluid er komt weten we niet. Ons valt 
op dat Westerveld Advies geen rekening heeft 
gehouden met het effect van het water. Gezien 
de optredende artiesten en DJʼs verwachten wij 
dat het maximaal toegestane geluid geprodu-
ceerd zal worden op Het Kabinet festival. Uit 
een vergelijking van de adviezen van Cauberg-
Huygen en Westerveld Advies concluderen wij 
dat we moeten vrezen dat het verval in geluid 
tot aan de eerste huizen niet zoveel zou kunnen 
zijn als Westerveld berekent. We hopen het niet 
want zoals het zaterdag was, dat nooit meer!

Op vrijdag van 17-18 uur zijn er mensen van 
het stadsdeel en van Het Kabinet in de Noor-
derparkkamer om vragen te beantwoorden. 

Aanslag op het park
Na het Secret Garden festival is opgeruimd (fo-
to boven).De volgende dag waren alle prullen-
bakken leeg, bekers, flessen en papieren opge-
ruimd, behalve in de speeltuin. Maar in het gras 
waren talloze sigarettenpeuken en ijsstokjes 
achtergebleven en hier en daar glas. 

Natuurspeeltuin de dag na het festival. 

van Westerveld Advies

De uitkomst van de berekeningen van Wes-
terveld Advies. Dit bureau zal metingen doen  
op 25m voor het podium. Ze zullen ook meten 
bij deze woningen en bij de woningen van 
mensen die klagen over hinder. 


