
Festival-locatie Noorderpark 
Op 26 oktober 2016 heeft de bestuurscommissie 
de keuze van B&W voor festival-locaties bespro-
ken. Ze kwamen er niet uit doordat D’66 en 
GroenLinks in het park meer willen toestaan dan 
B&W. 

Het voorstel van B&W is in het park toe te staan:
één groot festival voor 5000 mensen gedurende 
2 dagen, met max. 90 dB 25m bij het podium,
vijf middelgrote evenementen van één dag voor 
2000 personen, met max. 85 dB bij het podium
en een onbeperkt aantal kleine evenementen 
voor 500 mensen. 

Waar de festival-locatie in het park is, is geregeld 
in Bestemmingsplan Noorderpark (2013). Het is 
voorlopig in het Florapark totdat ook Volewijks-
park West is ingericht volgens het ontwerp van 
Adriaan Geuze voor het Noorderpark. Dan komt 
ten zuiden van het voetbalveld een manifesta-
tieveld van ±600m2. 
D’66 en Groen Links willen meer:
• Middelgrote evenementen (2000 personen)

-mogen niet alleen in het Florapark, maar maar 
ook bij de Gele pomp en de Roze Tanker en
-evenveel geluid produceren als de Nieuwe 
Leeuwarderweg (60dB op de gevels) en 
-twee of drie dagen duren.

• Kleine evenementen (500 personen) hoeven 
geen plan in te dienen voor de aan- en afvoer 
van materiaal.
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Manifestatieveld

toekomstige brug

brug in aanbouw

(oude) Leeuwarderweg
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Mevrouw Coby van Berkum vroeg de indieners of 
zij wisten wat hun motie betekende, want dat zij 
de last op de omgeving verzwaren. 
Om een indruk te geven van de betekenis: 
het Secret Garden-festival (2012) had 1600 kaart-
jes, was dus een middelgroot evenement. Het 
zou op het voetbalveld gehouden worden, maar 
dat is door de politie verboden i.v.m. gevaar van 
de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg. Het is toen 
verplaatst naar het Florapark. Daar gaf het festi-
val zoveel overlast dat Rob Post achteraf zei: dit 
nooit meer. 
Voorbeelden van “kleine” festivals: het Nashville 
festival (31 juli 2016) en het Boys beer festival (24 
september 2016) bij de Roze Tanker en de Gele 
Pomp. Ze gaven overlast door auto’s in het park, 
geparkeerde fietsen, rook en geluid. 
Coby van Berkum zei dat als erom ging de Buurt-
camping te behouden, het beter was die apart als 
uitzondering te noemen. 

Meer tijd 
De bestuurscommissie gaat de festival-locaties 
verder behandelen op 9 november 2016. U heeft 
dus nog tijd om te reageren. E-mailadres: 
Bestuursondersteuning@noord.amsterdam.nl

Uitstel festival-locaties 
Het nieuwe festival-beleid zal in 2017 nog niet in 
gaan, want B&W gaan eerst onderzoek doen 
naar het geluid. Zij zullen over de festival-locaties 
niet voor de zomer een besluit nemen. 

Een park is een belevenis 
De damesbende is voor leuke dingen in het park, 
maar niet ten koste van de mensen uit de buurt 
en het park. Veel huizen hebben geen of weinig 
buitenruimte. De bewoners die buiten willen zijn, 
gaan naar het park. 
Platgereden of -gestampte parkgrond heeft jaren 
nodig om te herstellen. Volewijkspark Oost is op-
nieuw ingericht, maar niet hersteld. Vorige maand 
zijn er nog drie dode bomen gekapt. Bij de      
Noorderparkkamer en op het voetbalveld tonen 
de hardnekkige plassen dat de grond niets meer 
opneemt. Nodig is een verstevigd en gedraineerd 
terrein zoals Geuze voor Volewijkspark West 
heeft ontworpen. Dat ligt gunstig: dicht bij de 
metro en zo ver mogelijk weg van woningen. 

Geluid 
Geluid kun je niet zomaar meten. Het varieert en 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg vermengt het 
festivalgeluid zich met het geluid van de weg en 
straks van de metro. Henny van Rijn stelt voor te 
bepalen hoeveel totaal op de gevels van de 
woningen is toegestaan. Dat maakt handhaven 
eenvoudiger. Zij denkt aan 55 of 60 dB totaal. 
Simon van Dommelen van de Noorderpark Trust 
zei bij de bestuurscommissie dat de muziek even 
hard moet mogen als het geluid van de weg (60 
dB op de gevels). Tweemaal 60 dB is 63 dB, want 
het zijn logaritmische waarden. De Wet op de 
Geluidshinder heeft voor de stad als norm 58 dB. 
Hoger mag alleen als het binnen onder de 35 dB 
blijft. Normale gevel-isolatie is 20 dB.

Hier zijn vannacht bosspelen. Afterparty in 
de Gele Pomp tot 6 uur zondagmorgen. 



Uitstel Winkelcentrum 
De Kroonenberg Pro Winko Groep die het Buik-
slotermeerplein zou vernieuwen, stopt omdat zij 
niet alle panden in eigendom kunnen krijgen. 
Winkeliers verkopen niet, o.a. omdat hun pand 
hun pensioensvoorziening is. 

Bioscoop 
De bioscoop aan het Buikslotermeerplein lijkt wel 
door te gaan.Er is een bouwvergunning 
aangevraagd. Hij krijgt 16 zalen en komt in de 
hoek tussen Waddenweg en IJdoornlaan. 

Bioscoop gezien vanaf het stadsdeelkantoor 

Bouwlocatie af 
De driehoek vakante grond naast Buiksloterdijk 
138 wordt niet als zelfbouwlocatie uitgegeven, 
want de kosten voor het bouwrijp maken zijn te 
hoog.
Het onderhoud gaat naar Groen Beheer. De 
damesbende herinnert zich dat toen hier in 2005 
door de NZlijn is gekapt, er een herplantplicht 
was. Die verplichting is voor een grote som geld 
door het stadsdeel overgenomen van de NZlijn.

Waddenweg (nu 
nog busstation)

IJdoornlaan

Zouden hier nu weer bomen komen? 



School 
In de mooie Beatrixschool aan de Meeuwenlaan 
komt in 2017 een nieuwe havo/vwo-school van de 
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. De school 
wordt vernoemd naar Tobias Asser (Amster-
damse hoogleraar, kreeg de Nobelprijs voor de 
vrede in 1911). 

Betonnen stoelen weg 
De betonnen stoelen bij de Roze Tanker zijn met 
een drilboor verwijderd. We weten niet waarom. 

Klankbordgroep CAN  
Een bijeenkomst van de Klankbordgroep CAN is 
gepland op woensdag 16 november 2016. We 
verwachten info over Elzenhagen Zuid en het 
Buikslotermeerplein.

Inspraak verkeersnetten 
Amsterdam maakt nieuwe hoofdnetten voor voet-
gangers, fietsers, openbaar vervoer en auto’s. 
Inspraak tot 9 november 2016. Hier vindt u de 
kaarten: https://www.amsterdam.nl/parkeren-ver-
keer/infrastructuur/verkeernetten/
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