Aan:

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Betreft: Inspraakreactie locatieprofielen juli 2017

Amsterdam, 19 september 2017

Geacht college,
Naar aanleiding van de mogelijkheid die u geboden heeft om een reactie te geven op het
document

‘Locatieprofielen

juli 2017’ (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-

beleid/inspraak/evenementenbeleid/), dienen wij hierbij een zienswijze in over het locatieprofiel
van het Diemerpark.
1. Omschrijving locatie
Citaat: “Het Diemerpark is een stadspark met hoge natuurwaarde.”
Deze omschrijving doet onvoldoende recht aan de beschrijving in de Structuurvisie Amsterdam

2040 met bijbehorende beleidsintentie. Daarin is het overgrote (Natuur)deel van het Diemerpark
geen “stadspark”, maar “ruigtegebied/struinnatuur”. Zie de bijlage hieronder. In plaats van
bovenstaand citaat zien wij dan ook liever: “Het Diemerpark is ruigtegebied/struinnatuur met een

natuurwaarde..”
hoge natuurwaarde
2. Visie gebruik evenementen
Citaat: “Programmering passend bij karakter locatie”
Dit vinden we te ‘algemeen’ gesteld. Er zou aan toegevoegd moeten worden: “Intensieve

recreatievormen en recreatie die niet primair op de natuur is gericht, zijn niet toegestaan.”
Dit is namelijk wat in de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat als beleidsintentie bij
ruigtegebied/struinnatuur (zie de bijlage hieronder) en dus passend bij het karakter ervan.
3. Maximaal aantal evenementen per jaar
Wij missen de argumenten die aanleiding waren om het aantal middelgrote evenementen op het
sportpark/speelweide en op het strand op resp. 3 en 3 te vast te stellen en het aantal kleine
evenementen op 11.
Als maximale duur van de evenementen staat er: “Meerdaags”.
Om rechtszekerheid te bieden zou hier een maximum aantal dagen per evenement bij moete
moeten
ten
staan en/of een maximum aantal dagen per jaar.
4. Specificaties evenementen
Citaat: “Geluidbelasting: Maximaal drie keer per jaar is een evenement met versterkte muziek

toegestaan met maximaal 85dB(C) op de gevel. Voor alle overige dagen met evenementen geld een
maximale gevelnorm van 75 dB(C) op de gevel.”
De woningen in de Oeverzeggestraat en op het Steigereiland Zuid zijn het dichtst bij de
evenementenlocaties in het Diemerpark gelegen. Zij liggen op aanzienlijke afstand van de
evenementenlocaties. Als op de gevels van die woningen 85dB(C) en 75 dB(C) aan geluid
geproduceerd mag worden, houdt dit in dat de ‘normale’ parkbezoekers aan een onaanvaardbaar
hoge geluidsbelasting blootgesteld mogen worden. Dit vinden wij niet aanvaardbaar. Dezelfde
overweging geldt voor broedvogels in het broedseizoen, dat in het Diemerpark gesteld kan

worden van grofweg 1 april tot 1 augustus. Gelet op de aanwezigheid van bijzondere broedvogels
in het Diemerpark (waaronder rodelijstsoorten) zou de norm zou vanuit dat oogpunt niet ‘op de
gevel’ gemeten moeten worden maar op de rand van de broedgebieden (Batterij, ARK-zone,
oevers van nabijgelegen waterpartijen).
5. Specificaties omgeving
Citaat: “Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale as-last 7.000 kg), op het
gras/gazon (tijdens op- en afbouw) alleen met goedkeuring parkbeheerder.”
Aangezien het Diemerpark meer dan één “parkbeheerder”
“parkbeheerder” kent, zou gespecificeerd moeten zijn
wie er met “parkbeheerder’” wordt bedoeld.
Het gebied waarop het Diemerpark is aangelegd, op en langs de Diemerzeedijk, is jarenlang
gebruikt voor vuilstort en vuilverbranding. Daardoor is ernstige verontreiniging van de bodem
ontstaan. De bodem is gesaneerd door de voormalige vuilstort te isoleren, te beheersen en te
controleren. Om het gebied zijn schermwanden geplaatst tot een diepte van circa 20 meter en er is
een leeflaag van circa 1 meter neergelegd. Om te voorkomen dat de afdeklaag van de sanering
beschadigd wordt, dient wellicht de ‘beheerder sanering’/‘beheerder Nazorg Diemerzeedijk‘
toestemming te geven voor het houden van een evenement. We verwijzen naar het bijgesloten
‘Afsprakendocument’.
Wij verzoeken u bij de vaststelling van het definitieve locatieprofiel voor het Diemerpark rekening
te houden met onze bovenstaande opmerkingen.
Uiteraard zijn wij altijd bereid om, mocht daaraan behoefte bestaan, meer inlichtingen te
verschaffen.
Wij danken u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van vereniging Vrienden van het Diemerpark
Kees Lakerveld

Leen Pauwels

IJburglaan 904
1087 GE Amsterdam
vriendenvanhetdiemerpark@gmail.com
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Bijlagen:
1. Beschrijving van Ruigtegebied/struinnatuur in de Structuurvisie Amsterdam 2040
2. Afsprakendocument park tussen beheerder park en beheerder sanering

Bijlagen
1. Uit de Structuurvisie Amsterdam 2040, pag. 245, onderdeel: 'Ruigtegebied/struinnatuur':

2. Afsprakendocument park Diemerzeedijk tussen beheerder park en beheerder sanering

