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BIJLAGE 1
Vereniging Vrienden van het 

Flevopark Javastraat 749  

1095 DS Amsterdam 

flevoparkvriend@gmail.com  

Ingeschreven KvK nr 60158247 

Aan: Algemeen Bestuur, bestuurscommissie stadsdeel Oost 

Postbus 94801 

1090 GV Amsterdam 

Amsterdam, 28 mei 2017 

Betreft: zienswijze vergunningaanvraag Appelsap Fresh Music Festival 2017  12 augustus 

Flevopark  

dossiernr.  ZK 16-31649 

Geachte leden van het AB van stadsdeel Oost, 

Hierbij dienen wij, Vereniging Vrienden van het Flevopark, onze zienswijze in op de aangevraagde 

vergunning voor het Appelsap Fresh Music Festival, dat de stichting Appelsap op 12 augustus 

2017 in het Flevopark wil gaan houden.   

Op verschillende onderdelen zullen we mogelijk nog reageren in het kader van de 

omgevingsvergunning.  

Onze zienswijze op de aanvraag luidt: 

Sinds de komst van Appelsap is het Flevopark eerst 6 en later zelfs 9 dagen voor een groot deel 

niet toegankelijk midden in de zomer, aan het eind van de schoolvakanties. Het Flevopark heeft 

de functie van openbaar park voor de buurt. O.a. door de komst van nieuwbouw in het 

Sciencepark en het Zeeburgereiland, wordt het park steeds drukker bezocht. Het park is de 

buitenruimte voor bewoners van de Indische Buurt, die vaak in kleine woningen zonder, of met 

alleen een kleine eigen buitenruimte wonen. Veel bewoners van de Indische Buurt hebben geen 

middelen om op vakantie te gaan en zijn aangewezen op het Flevopark als buitenruimte. Dat 

geldt zeker ook voor minder mobiele bewoners, zoals die van het Flevohuis. Het festival Appelsap 

doet 9 dagen lang grote afbreuk aan de gebruiksmogelijkheden van het Flevopark. Niet alleen 

door het festival zelf, maar ook door de op- en afbouw, door het vrachtverkeer dat in- en uitrijdt, 

en door het blokkeren van routes in het park. Het park moet een openbaar toegankelijke 

voorziening zijn, zeker in het voorjaar en de zomer.  Dat de helft van het park voor 

buurtbewoners dagenlang ontoegankelijk is voor een festival dat ook op een andere plek kan, is 

eigenlijk onbegrijpelijk. 

Die visie hebben wij niet alleen, maar heeft ook B&W van Amsterdam, gezien de uitgangspunten 
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die zij vorig jaar hebben vastgesteld voor het nieuwe Amsterdamse evenementenbeleid. 

Met het harde geluid, et de hosse de e se assa’s i  hoge dichtheid, met het in- en 

uitrijdende vrachtverkeer, et de auto’s i  het park 35 erkeerso theffi ge  en met het 

nachtelijke afbreken verstoort Appelsap het leven van zichtbare en onzichtbare dieren in het 

park.  

Net voor de kerst 2016  kregen we het rapport van Antea toegestuurd over het bodemonderzoek 

n.a.v. Appelsap. Vreemd is dat er geen hoogtemetingen zijn gedaan. Wel staat er in de conclusie: 

(citaat) > "Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van zand op zandige klei. De toplaag van de 

grasvelden is sterk verdicht. Langs de randen is sprake van een minder verdicht profiel. In het 

algemeen gesteld komen de resultaten van de verdichtingsmetingen overeen met de 

ge ruiksdruk a  het park. …  . De aa getoo de erdi hti g lijkt to h ooral eroorzaakt te 

worden door betreding en vooral de dynamische belasting door grote bewegende 

e se assa’s. Voorals og lijke  er gee  egatie e effe te  aa ezig door deze erdi hti g op 
de kwaliteit van de bodem en vegetatie (in dit onderzoek gras).< " 

Onze mening: Jaar op jaar zulke grote festivals houden met tienduizenden mensen dynamisch 

dansend op een kluitje en de bodem zal steeds verder verdichten. Wortels van bomen aan de 

randen – met name de linden van de Lindenlaan)  waaieren flink uit tot onder het grasveld. Er 

kunnen in de toekomst dus weer problemen ontstaan met de waterhuishouding en met de 

bomen. Ook het bodemleven zal er niet op vooruit gaan. Dat deze winter geen mol onder het 

grote veld op zoek gaat naar voedsel (keverlarven, regenwormen – zie foto) kan geen toeval zijn. 

In het geluidsplan staat, dat om overlast te beperken, de 'akoestische situatie geoptimaliseerd'. 

Geoptimaliseerd ten opzichte van wat is onduidelijk. In ieder geval is het systeem hetzelfde als 

vorig jaar.  

Uit de evaluatie van het stadsdeel uit december 2016 blijkt, dat er behoorlijk wat geluidsklachten 

(ca 17x) over het festival van 2016 zijn ingediend (zie de ballonnetjes op de kaart).  
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Opvallend is dat het vooral de wat verder weg gelegen locaties zijn, waar de zware hiphopbassen 

voor hinder hebben gezorgd. Van de zgn. reductie van zware bassen was weinig te merken – de 

ramen en deuren trilden in de sponningen op de Zeeburgerdijk.  Alle geluidsrapporten ten spijt, is 

het geluid te hard en moet het omlaag. Bovendien is het geluid niet alleen hinderlijk voor de 

omgeving, maar zeker ook voor de dieren in het park. Verder is het schadelijk voor het gehoor 

van bezoeker van Appelsap. Gezien het aantal jongeren dat de hele zomer verschillende festivals 

bezoekt, is het eigenlijk onbegrijpelijk dat aan dat aspect zo weinig aandacht wordt besteed.  

Tenslotte willen wij u nog aangeven dat de verspreiding van de bewonersbrief vorig jaar op zijn 

zachtst gezegd niet optimaal was. Veel leden die in het verspreidingsgebied wonen (en alle 

bestuurders van onze vereniging in dat gebied) hebben vorig jaar van Appelsap geen brief 

ontvangen. 

Hoogachtend, 

het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Flevopark 

Goos vd Sijde 

Hansje Galesloot 

Lia de Lange 

Gina Houwer 

Rens vd Linden 
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Vereniging Vrienden van het Flevopark

Javastraat 749 

1095 DS Amsterdam

flevoparkvriend@gmail.com

www.flevopark.nl

De contributie bedraagt minimaal 5 euro per 

jaar. Graag overmaken op 

rek. nr. NL10 ASNB 8804 6950 56 

t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, 

Amsterdam o.v.v. Contributie V.V.F. 2015
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