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Geachte burgemeester, geachte commissieleden AZ,  

Ik ben voorzitter van Vereniging Vrienden van het Flevopark. Voor wie het niet kent, het 
Flevopark is een park in Amsterdam-Oost met een natuurlijk karakter en hoge ecologische 
waarden. 

Begin 2016 heb ik als een van de vertegenwoordigers van de Amsterdamse Parken 
deelgenomen aan het eerste ambtswoning-gesprek van wijlen burgemeester Van der Laan. Een
prima initiatief, waar iedereen, feestbeest of groene kikker, zijn visie kwijt kon over festivals, 
en wat voor impact ze hebben op de stad en de parken. Maar de meningen lagen wel 
mijlenver uiteen, zoveel was wel duidelijk.  

Vervolgens stelde B&W medio 2016 de nieuwe uitgangspunten vast voor het 
Evenementenbeleid en daar werden wij blij van –>  Er is naar de Parken en andere bewoners 
geluisterd, zo leek het. 

3 belangrijke uitgangspunten zijn: 

> 1 het principe van openbaarheid 
> 2 een op- en afbouwtijd van maximaal 2x2 dagen 
> 3 niet meer dan 25% afsluiten van een park

Die uitgangspunten zijn volkomen terecht, gezien het belang van parken voor de bewoners 
van Amsterdam. Maar wat is er van terecht gekomen? 

In het profiel van het Flevopark is nog steeds een groot festival mogelijk. 
Bij een festival zoals Appelsap 
> wordt het park – openbaar terrein - voor 58%  bezet 
> is er een op- en afbouwtijd van 8-9 dagen en niet de max 2x2 dagen. 
> en is de doorgang van zuid- naar noord door het park sterk belemmerd of geblokkeerd. 

Het nieuwe profiel lijkt sterk op het oude, en we hebben sterk de indruk dat er geen echt 
nieuwe afweging heeft plaatsgevonden.

Dit vinden wij onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. 
1. Zo brengen de grote aantallen bezoekers en zware apparatuur grote risico’s met zich mee 
voor bodem, fauna en flora, en dan vooral voor de bomen met hun kwetsbare wortelzones. De
Technische Avies Commissie schrijft op pg 4 in bijlage C dat in beginsel de organisatie van 
een evenement met veel bezoekers te prefereren is op een locatie met een stevige ondergrond: 
verhard of met een draagkrachtige bodem.
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2. De tweede reden is dat het belang van het Flevopark als groenvoorziening steeds groter 
wordt. Door de nieuwbouw bij Sciencepark, Cruquiusgebied en Zeeburgereiland (Sluisbuurt) 
komen er zo’n 20 à 25.000 mensen bij voor wie het Flevopark ook hét park wordt. Het park is
nu al veel drukker en wordt goed gebruikt door mensen uit heel Oost. 

Ons pleidooi is daarom om een groot besloten festival als Appelsap niet langer in het 
Flevopark toe te staan. 

In het nieuwe profiel staat overigens 1 belangrijk verschil met het oude profiel: 
het aantal festivalbezoekers is opgehoogd van 15.000 naar max 20.000 personen. Dat is 
een grote fout waar wij op gewezen hebben, maar waar in de nota van beantwoording 
luchtigjes overheen wordt gefietst. 

Politiek is begin 2016 bepaald (d.m.v. moties in de Stadsdeelraad Oost) dat er maximaal 
15.000 bezoekers zijn toegestaan, in verband met de kwetsbaarheid van het Flevopark en de 
veiligheid. 

Mocht er in de gemeenteraad geen meerderheid zijn voor het schrappen van grote 
besloten festivals in voor oost broodnodige Flevopark, dan willen wij u in elk geval 
verzoeken om het profiel aan te passen aan het eerder afgesproken aantal van maximaal 
15.000 personen.

Tenslotte willen we benadrukken wij niet tegen evenementen of festiviteiten in parken zijn, 
zoals wel wordt gedacht. Wij zijn wél tegen grote, afgesloten evenementen in parken, zeker in
een park met een bijzondere ecologische waarde zoals het Flevopark. 

Dank u voor uw aandacht. 

----------------------------------------

I.v.m. de tijd de volgende opmerkingen niet uitgesproken: 

-Verder staat er in het profiel dat er eventueel een groot Koningsdagevenement zou kunnen 
plaatsvinden – dat kan echter niet, aangezien in het Flevopark geen grote evenementen in het 
broedseizoen zijn toegestaan.  

-In het algemeen vinden wij het een goede zaak dat er uitvoerig gekeken is naar de 
geluidsnormen van met name de zware bassen. Echter, de normen zijn nog steeds zeer ruim, 
en wij vinden het van de gekke dat je op een festival met oorbeschermers moet rondlopen om 
gehoorschade te voorkomen. Het zou van wijsheid getuigen als de geluidsnormen flink 
omlaag gaan. Andere insprekers hebben daar vast nog meer over te zeggen. 

-De stadsecoloog van oost schreef in een degelijk advies in 2013 dat zij het Flevopark niet 
geschikt acht voor het houden van grote festivals. Ook in het geldende bestemmingsplan is het
houden van grote festivals in het Flevopark niet geregeld. 


