Concept Versie: 2-9-‘16

Locatieprofiel: Overhoeks

Overhoeks
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1.
Omschrijving locatie

Overhoeks bestaat uit drie deelgebieden: het woongebied de
Campus (waar reeds ca. 700 woningen zijn gebouwd), het Oeverpark
en Schegpark in het midden en de hoogbouw Strip met een
levendige mix aan wonen, werken, cultuur, voorzieningen (o.a.
restaurants, café's, EYE filmmuseum, Tolhuistuin, A’DAM Toren).
De Overhoekstoren is herontwikkeld tot de A’DAM Toren met een
club, hotel, kantoren, restaurants en skydeck.
Langs het IJ ligt het Oeverpark. Je kunt er wandelen, zonnen en
picknicken. Er loopt een fiets- en wandelpad doorheen. Het
Iepenarboretum (een bijzondere verzameling verschillende soorten
Iepen) vormt een onderdeel van het Oeverpark. Voor extra groen in
het gebied zal de zogenaamde ‘Scheg’ zorgen, een park tussen de
Campus en de Strip. Tussen A-Lab, A’DAM Toren en het Paviljoen
ligt Overhoeksplein. Dit ligt bovenop een ondergrondse
parkeergarage en ondergrondse nachtclub van de A’DAM Toren.
Boven op het plein bevindt zich een cluster bomen en
straatmeubilair.
Tot na 2020 wordt er nog volop gebouwd aan Overhoeks. Dit heeft
effect op het gebruik van het gebied.
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2.

Grootte locatie
Er zijn vier deelgebieden in Overhoeks die gebruikt kunnen worden
voor evenementen/kunstprojecten::
IJpromenade: ca. 3500 m2, deels verharding (tussen de
pontaanlanding en EYE filmmuseum)
Overhoeksplein: ca. 1500 m2, verharding tussen A-lab, A’DAM Toren
en Paviljoen.
Schegpark: ca. 10.000 m2, tijdelijk grasveld
Oeverpark: ca. 22.000 m2, grasveld.

3.

Gebruik locatie en publieksprofiel
Een fietspad verbindt de pont met het westelijk deel van Noord. Dit
is een doorgaande route en moet altijd vrij blijven.
Vanwege de publiekstrekkers A’DAM Toren en EYE Filmmuseum is
de Strip een druk bezocht gebied. Langs de IJpromenade is een
steiger voor het afmeren van (rondvaart)boten.

4. Voorzieningen
Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.

Omschrijf
evenementenprofiel

Programmering passend bij karakter locatie
De druk op de openbare ruimte kan aanzienlijk zijn gezien de
publiektrekkende functies in de Stip. Er worden geen evenementen
toegestaan met een zware geluidsbelasting. Op de IJpromenade en rondom
het EYE Filmmuseum en het Schegpark zijn bijvoorbeeld tentoonstellingen,
kunstmarkten, theater, openlucht filmvoorstellingen mogelijk. Op het terras
van de Tolhuistuin en Overhoeksplein zijn beperkt kleinschalige
geluidsevenementen mogelijk .
Op het Oeverpark alleen kleinschalige geluidsarme evenementen. Eén keer
per jaar kan een groot geluidsarm evenement, zoals bijvoorbeeld de
Innovatie-estafette, worden georganiseerd.
Meldingsplichtige evenementen (max. 100 bezoekers) zijn mogelijk, mits
deze vallen binnen het aantal toegestane evenementen.

1.

Groot
aantal evenementen: 1
aantal bezoekers: max. 5000
maximale duur: 1 dag
geluidsnormen: maximaal 50 dB(A) op de gevels van woningen.

2.

Middelgroot
aantal evenementen: 3
aantal bezoekers: max. 2000 (piekmoment)
maximale duur: 2 dagen
geluidsnormen: maximaal 50 dB(A) op de gevels van woningen.

3.

Klein
aantal evenementen (incl. meldingen): 10
aantal bezoekers: max. 500 (piekmoment)
maximale duur: 7 dagen
geluidsnormen: maximaal 45 dB(A) op de gevels van woningen en
bij herkenbaar muziekgeluid maximaal 35 dB(A).

Maximaal aantal
evenementen per
jaar
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Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties
evenementen

1.

Een evenement mag tot max. 23.00 uur worden gehouden.

2.

Een grootschalig evenement kan afwijken van de norm van 2 dagen
opbouw en 2 dagen afbouw, indien dit gemotiveerd kan worden
aangetoond.

3.

Het Oeverpark mag niet worden afgehekt vanwege de publieke
functie.

1.

Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
In het Oeverpark bevindt zich het Iepenarboretum. Er mogen geen
hoge of zware objecten binnen 3 meter van de kroon van bomen
worden geplaatst. Zowel het Oeverpark als het Schegpark hebben
geen verstevigde ondervloeren.

2.

Rustperiode tussen evenementen
Advies afd. beheer bij vergunningsaanvraag.

3.

In relatie tot overige overlast gevende bronnen
Bouwwerkzaamheden in het gebied kunnen overlast geven.

1.

Parkeren
Auto’s kunnen het gebied vanuit het noordwesten via de
Ridderspoorweg, Asterweg en Docklandsweg bereiken en vanuit het
noordoosten via de Van der Pekbrug. Overhoeks zelf is een 30 kmgebied. Er kan beperkt geparkeerd worden in het gebied. Parkeren is
alleen mogelijk in de openbare parkeergarages. Momenteel parkeerduurbeperking met blauwe zone. In de toekomst betaald parkeren.
De ruimte om fietsen te parkeren is eveneens beperkt.

2.

Bereikbaarheid OV
Het Centraal Station ligt op 5 minuten varen per pont. Vanaf
najaar 2016 komt er definitief een derde veerpont bij. Er worden
in Overhoeks snelle verbindingen voor fiets en voetganger
gerealiseerd. Gebruik van openbaar vervoer en veren dient te
worden gestimuleerd.

3.

Overige verkeersaspecten
De doorgaande fietsroute dient te aller tijde vrij te blijven.

Specificaties
omgeving

Specificaties
bereikbaarheid

4. Conclusie
- Een mobiliteits- en parkeerplan is noodzakelijk bij een
vergunningsaanvraag voor een middelgroot of groot evenement.

Bijzonderheden

- Evenementenorganisatoren dienen af te stemmen met de programmering
van de professionele organisaties in Overhoeks, om te grote druk op de
omgeving te voorkomen.
- Onder het Overhoeksplein en deels Schegpark ligt een ondergrondse
parkeergarage.
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Concept Versie: 2-9-‘16

Locatieprofiel: Noorderpark

Noorderpark

1

Noorderparkfestival

1.
Omschrijving locatie

Specifieke eigenschappen van de locatie
Het Noorderpark is een samensmelting van het voormalige Florapark
en Volewijkspark, die worden gescheiden door het Noordhollandsch
Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg. De twee parken zijn nu
verbonden met drie bruggen over de Nieuwe Leeuwarderweg en een
brug in aanbouw over het Noordhollandsch Kanaal. Dit toekomstige
stadspark ligt in het hart van Noord en krijgt de allure die past bij
andere ontwikkelingen in het stadsdeel, zoals de komst van de metro
en een nieuw stadshart.
Het park ontwikkelt zich tot een schoon, veilig en aantrekkelijk
stadspark waar oude en nieuwe bewoners graag komen en elkaar
ontmoeten. Dit is mogelijk door verschillende activiteiten en
evenementen aan te bieden
Het Noorderparkbad, in het westelijk deel, is in gebruik en de
omgeving van het zwembad wordt in het eerste kwartaal van 2017
ingericht. In de zomer van 2017 wordt de brug over het
Noordhollandsch Kanaal opgeleverd.
In het westelijk deel staat de Noorderparkkamer, een culturele
ontmoetingsplek. Het houten paviljoen heeft de knusheid van een
huiskamer en een schuifwand die open kan, waardoor het verandert
in een podium. Naast de Noorderparkkamer staat de
Noorderparkbar.
Het oostelijk deel van het park is opnieuw ingericht, o.a. met een
recreatiebadje voor kinderen. De voormalige pompstations, de Roze
Tanker en Gele Pomp, worden gebruikt voor culturele invulling.
Evenementen (groot, middelgroot en klein) kunnen plaatsvinden in
het westelijk deel van het park. Het oostelijk deel is geschikt voor
kleinschalige activiteiten. Beide delen kunnen ook tegelijk gebruikt
worden voor festivals.

.
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2.

Grootte locatie
De locatie is 45 ha, reëel parkoppervlak ca. 30ha. De locatie bij de
Noorderparkkamer is de grootste met ca. 600 m2, bij de beide
tankers ca. 150 m2.

3.

Gebruik locatie en publieksprofiel
Het Noorderpark en Noorderparkbad worden door buurtbewoners
gebruikt voor ontspanning en (sportieve) recreatie.
De creatieve ondernemers uit de Noorderparkkamer, Roze Tanker en
Gele Pomp organiseren allerlei activiteiten waar omwonenden bij
kunnen aanhaken. Bewoners en ondernemers nemen ook zelf
initiatieven, zoals een tweewekelijkse hardlooptraining voor
bewoners. Om de samenwerking tussen de organisaties in en om het
park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de
ontwikkeling van het Noorderpark, is eind 2013 de Stichting
Noorderpark Trust opgericht. Met een bestuur van bewoners uit de
omliggende buurten en een kleine organisatie, probeert de
Noorderpark Trust initiatieven van bewoners te faciliteren en de
optimale condities te scheppen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk
te maken.

4. Voorzieningen
Er zijn geen publieke nutsvoorzieningen. In samenwerking met de
Noorderparkkamer, -bar en tankers kan tegen betaling van de
faciliteiten gebruik worden gemaakt.

Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Programmering passend bij karakter locatie
Programmering passend bij lokaal en stedelijk publiek. Laagdrempelig open
evenement. Er worden geen evenementen toegestaan met een zware
geluidsbelasting. Eén keer per jaar mag het terrein worden afgehekt, mits
een deel openbaar bereikbaar blijft. Geschikt voor festivals zoals
Noorderparkfestival, foodfestival, maar ook voor sportieve activiteiten.

1.

Groot
aantal evenementen: 2 per jaar
aantal bezoekers: max. 5.000
maximale duur: 2 dagen
geluidsnormen: gemeten op 25 meter van het podium, of op
25 meter van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 90 dB (A).
Ter regulering van de bastonen mag gemeten op 25 meter
van het podium, of op 25 meter van de geluidsbron en
gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer
bedragen dan 102 dB(C);

2.

Middelgroot
aantal evenementen:4 per jaar
aantal bezoekers: max. 2.000
maximale duur: 1 dag
geluidsnormen: maximaal 85 dB(A) op 25 m. voor het podium.
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3.

Klein
aantal evenementen: onbeperkt
aantal bezoekers: max. 500
maximale duur: 1 dag
Geluidsnorm: maximaal 45 dB(A) op de gevels van woningen en bij
herkenbaar muziekgeluid maximaal 35 dB(A).

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

1.

Een evenement mag tot max. 23.00 uur worden gehouden.
Kleinschalige evenementen op vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur,
mits valt binnen de kaders van de Trustvergunning

2.

Een grootschalig evenement kan afwijken van de norm van 2 dagen
opbouw en 2 dagen afbouw, indien dit gemotiveerd kan worden
aangetoond.

3.

Percentage van locatie dat door het evenement mag worden
onttrokken aan de openbaarheid
n.v.t.

1.

Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Geen hoge of zware objecten binnen 3 meter van de kroon van
bomen plaatsen.

2.

In relatie tot overige overlast gevende bronnen
n.v.t.

1.

Parkeren
Parkeervoorzieningen aanwezig bij noordzijde Mosveld
(87 parkeerplekken blauwe zone), en bij het Noorderparkbad
(aantal??) Er zijn weinig parkeermogelijkheden aan de oostzijde. Een
organisator dient een mobiliteits- en parkeerplan in te dienen om
parkeeroverlast te beperken.

2.

Bereikbaarheid OV
In 2018 zal de N/Z lijn gaan rijden. Halte Noorderpark zal in gebruik
worden genomen.

3.

Overige verkeersaspecten
- Het park is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
- Hoofdnet Fiets langs het Noordhollandsch Kanaal dient te aller
tijde toegankelijk te blijven.

-

De Stichting Noorderpark Trust heeft een parapluvergunning voor
evenementen tot 500 bezoekers. Voor meer info:
www.noorderpark.nl.

Specificaties
evenementen

Specificaties
omgeving
.

Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden
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-

Indien een evenementenorganisator van een groot evenement een
voorstel indient om iets terug te doen voor het park en haar
omliggende bewoners, kan dit meewegen in de toestemming voor
gebruik van het Noorderpark.

-

De locatie is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Indien een
evenement wordt georganiseerd, dient een organisatie de bezoekers
aan te moedigen om per OV of fiets te komen.

-

In 2018 wordt het nieuwe evenemententerrein (tussen het
Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg) zoals
omschreven in het bestemmingsplan aangelegd. Te zijner tijd zal dit
meegenomen worden in het locatieprofiel
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Concept Versie: 2-9-‘16
Locatieprofiel: NDSM werf

NDSM werf

NDSM werf Oost

1

NDSM werf Haven

Luchtfoto evenement Voltt

2

Omschrijving locatie

De NDSM werf, een voormalige Scheepswerf, ligt direct aan het IJ in
Amsterdam Noord. Het is een ontwikkelgebied met ruimte voor wonen,
werken en cultuur. Er zijn vier deelgebieden: werf Oost, werf Noord, werf
West en de NDSM Haven. In de deelgebieden Oost en Haven kunnen
evenementen plaatsvinden.

A. NDSM werf Oost
1. Ligging en karakter
NDSM werf Oost wordt begrensd door de Klaprozenweg aan de
noordzijde, door Zijkanaal I aan de oostzijde, door het IJ aan de
zuidzijde en door de MS Van Riemsdijkweg aan de westzijde.
De karakteristieke kenmerken van de oude scheepswerf zijn nog
goed behouden gebleven, zoals de scheepshellingen en de
scheepsbouwloodsen. Het is een ruig terrein. De cultuur-historische
waarde van het terrein is groot, de bedoeling is dat deze ook in de
toekomst de huidige uitstraling behoudt.
In het bestemmingsplan is het gebied aangewezen als
evenemententerrein. In de regels van dit bestemmingsplan is het
aantal en omvang van de evenementen beperkt, om de ruimtelijke
gevolgen van evenementen te beheersen. De NDSM werf Oost is een
gebied dat momenteel herontwikkeld wordt. Dit heeft invloed op
o.a. de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de werf.
Stichting NDSM-werf beheert en programmeert op de NDSM werf
Oost. Zij draagt zorg voor programmering van verschillende
evenementen, theatervoorstellingen en activiteiten op het gebied
van beeldende kunst op het buitenterrein. Zij stelt de
privaatrechtelijke regeling met de evenementenorganisaties op.
Stadsdeel Noord verleent de evenementenvergunning.
Er zijn horecavoorzieningen, een strandje, hotels, galeries, loodsen
en bedrijven. De loodsen en hellingen zijn Rijksmonumenten. In de
Scheepsbouwloods is de grootste culturele broedplaats van
Amsterdam gevestigd.

De NDSM werf wordt onder andere ontsloten door een tweetal
pontverbindingen.
2.

Grootte
Het evenemententerrein op de NDSM werf Oost bestaat uit de Load
Out, de grote helling, Docklandsplot en het terrein tussen de grote
helling en Noorderlicht. Het is totaal ca. 48.000 m2 groot.

3.

Gebruik locatie en publieksprofiel
De locatie is een verhard terrein, een combinatie van betonplaten en
straatwerk. De locatie wordt gebruikt voor evenementen en door de
aanwezige bedrijven en horecavoorzieningen. Tijdens evenementen
is er veel drukte op de werf, andere dagen alleen gebruikers van de
aanwezige bestemmingen en doorgaand (pont)publiek.

4. Voorzieningen
Er is stroom (3 x 125A en 2 x 32A), op 3 plekken wateraansluiting,
7 rioolputten, 9 aardingspunten, glasvezel en WIFI op aanvraag.
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B. NDSM Haven
1. Ligging en karakter
De Haven bestaat uit de pontaanlandingen, de NDSM pier, het
nautisch evenemententerrein en de jachthaven grenzend aan het
Kraanspoor.
Het nautisch evenemententerrein, het terrein binnen de golfbreker en
grenzend aan het parkeerterrein bij de jachthaven, kan gebruikt
worden voor evenementen.
Tijdens de HISWA wordt deze locatie als zodanig gebruikt.
De NDSM pier wordt gebruikt als permanente aanlegplek van onder
andere het AMSTEL botel, de Pollux en het Veronicaschip.
De pier is 250 m lang en 13 m breed.
2. Grootte
Het nautisch evenemententerrein is ca. 32.000 m2 groot.
3. Gebruik locatie en publieksprofiel
Tot op heden vrij beperkt in gebruik. Onder andere als uitbreiding
voor ligplaatsen met schepen (tijdens HISWA bootshow).
De boten langs de NDSM pier kunnen het perceel water gebruiken
als nautisch evenemententerrein.
4.

Omschrijf
evenementenprofiel

Voorzieningen
Er zijn geen vaste voorzieningen aanwezig.

Programmering passend bij karakter locatie
A. NDSM werf Oost
Grote, middelgrote en kleine evenementen zijn toegestaan.
67 evenementen (dagen) per jaar. Uitgangspunt hierbij is een
evenwichtige programmering tussen niet-commerciële en
commerciële activiteiten. Evenementen mogen geen
onaanvaardbare milieuhinder veroorzaken bij bestaande en nieuwe
gevoelige bestemmingen. De kleinschalige evenementen, max. 500
bezoekers, zijn geregeld binnen een trust(jaar)vergunning.
Meldingsplichtige evenementen (max. 100 bezoekers) zijn mogelijk,
mits deze vallen binnen het aantal toegestane evenementen.
B. NDSM Haven
Op het nautische evenemententerrein zijn nautische evenementen
mogelijk, zoals HISWA Bootshow, sloepenbeurs, beurs voor
gebruikte vaartuigen en tentoonstellingen van klassieke vaartuigen.
Eventueel in samenhang met (een deel van) het naastgelegen
parkeerterrein. Meldingsplichtige evenementen zijn mogelijk, mits
deze vallen binnen het aantal toegestane evenementen.

NDSM werf Oost
Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Per jaar mogen maximaal gedurende 67 dagen evenementen
gehouden worden met inachtneming van de volgende regels:
· maximaal 12 dagen per jaar evenementen met maximaal
15.000 bezoekers per dag;
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·
·
·
·

maximaal 10 dagen per jaar evenementen met maximaal
10.000 bezoekers per dag;
maximaal 15 dagen per jaar evenementen met maximaal
5.000 bezoekers per dag;
maximaal 20 dagen per jaar evenementen met maximaal
2.000 bezoekers per dag;
maximaal 10 dagen per jaar evenementen met maximaal
500 bezoekers per dag.

Geluidniveau
Van de 67 evenementen mogen er volgens het bestemmingsplan 18
afwijken van de norm, dit is 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van
geluidgevoelige objecten, 6 keer per jaar mag dit niet meer dan 65
dB(A) en 83 dB(C) op de gevels zijn (meetwaarde) en 12 keer per jaar
niet meer dan 55 dB(A) en 78 dB(C). Dit geldt voor de dag en
avondperiode, dus van 07.00 tot 23.00 uur.
NDSM Haven
1.

Groot
Er mogen geen zware geluidsbelastende evenementen plaatsvinden.

2. Middelgroot
Aantal evenementen: 1
Aantal bezoekers: max. 2000 (piekmoment)
Maximale duur: 7 dagen
Geluidsnormen: maximaal 55 dB(A) en 78 dB(C) op de gevels van
geluidgevoelige gebouwen.
3. Klein
Aantal evenementen: 5
Aantal bezoekers: max. 500 (piekmoment)
Maximale duur: 2 dagen
Geluidsnormen: maximaal 45 dB(A) op de gevels van woningen en
bij herkenbaar muziekgeluid maximaal 35 dB(A).

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties
evenementen

1.

Maximale duur van een evenement
Een evenement mag tot max. 23.00 uur worden gehouden.

2.

Maximum duur van op-afbouwen
Een grootschalig evenement kan afwijken van de norm van 2 dagen
opbouw en 2 dagen afbouw, indien dit gemotiveerd kan worden
aangetoond.

3.

Percentage van locatie dat door het evenement mag worden
onttrokken aan de openbaarheid
n.v.t.
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1.

Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
n.v.t.

1.

Rustperiode tussen evenementen
In het bestemmingsplan NDSM werf Oost is bepaald dat er een vrij
weekeind tussen twee grootschalige geluid belastende evenementen
dient te zitten. Hier mag 1x per jaar van worden afgeweken.

2.

In relatie tot overige overlast gevende bronnen
In de Scheepsbouwloods worden incidenteel geluidsevenementen
georganiseerd.

1.

Parkeren
De NDSM werf is fiscaal gebied. Voor de bezoekers van
evenementen dienen parkeerterreinen te worden ingericht. Er kan
geparkeerd worden op het parkeerterrein van de Undercurrent
(Buiksloterham) en indien mogelijk op het Docklandsplot.

2.

Bereikbaarheid OV
Ponten varen naar Centraal Station (15 min.) of Westerdoksdijk (7
min.). Bij grootschalige evenementen zal de organisator, op eigen
kosten, extra ponten moeten inzetten. Per fiets is de
Buiksloterwegveer in ca. 10 min. bereikbaar. Deze vaart naar het
Centraal Station. Er zijn beperkt GVB buslijnen.

3.

Overige verkeersaspecten
De hele NDSM werf gebied is herontwikkelingslocatie, dit kan
invloed hebben op de bereikbaarheid en/of de tijdelijke
beschikbaarheid van een locatie.

Specificaties
omgeving

Specificaties
bereikbaarheid

4. Conclusie
Organisatoren van evenementen dienen een uitgewerkt plan voor
de mobiliteit en parkeren te overleggen, waaruit blijkt dat de
omgeving van de NDSM werf geen overlast heeft van parkerende
bezoekers.

Bijzonderheden

Overige eisen, afspraken, specifieke veiligheidseisen, uitzonderingen uit
bestemmingsplan etc.
.
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Concept Versie: 2-9-‘16

Locatieprofiel: HAMERKOP

1

Festival Oranjebloesem

locatie Hamerkop

1.

Specifieke eigenschappen van de locatie
Het Hamerkwartier is een bruisend en dynamisch gebied waar de
afgelopen jaren veel aantrekkelijke bedrijven en voorzieningen
zijn gevestigd. Hamerkop is onderdeel van het Hamerkwartier.
Het Hamerkopterrein is in eigendom van een projectontwikkelaar.
In het afgelopen decennium is het Hamerkwartier op een
organische manier veranderd: van traditioneel, arbeidsextensief
bedrijventerrein naar intensief, gemengd stedelijk milieu. Een
vruchtbare basis om het gebied verder uit te bouwen naar een
optimale mix en variëteit van werken, voorzieningen en wonen.
Naast het Hamerkopterrein ligt de ponthaven van GVB veren.
Het Hamerkopterrein is toegankelijk via een slagboom.

Omschrijving locatie

2.

Grootte locatie
De locatie is 7500 m2 groot.

2

3.

Gebruik locatie en publieksprofiel
De locatie is een bedrijventerrein. Er zijn diverse type bedrijven. Veel
gericht op modegebied. Daarnaast zijn twee horeca-ondernemingen,
één met terras, klimhal en filmhal. Het is een rustige locatie,
Incidenteel worden er evenementen georganiseerd.

4. Voorzieningen
Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.

Omschrijf
evenementenprofiel

Programmering passend bij karakter locatie
Evenementen kunnen plaatsvinden langs de waterkant (Hamerkop) en
mogelijk in combinatie met de kavel (bij pontaanlanding Oostveer, op de
Joh. van Hasseltweg). Passende evenementen in dit gebied zijn bijvoorbeeld
een jazzfestival, live-muziek, openlucht filmvoorstellingen en kunstbeurs. Dit
in samenwerking met de partijen op het terrein. Meldingsplichtige
evenementen (max. 100 bezoekers) zijn mogelijk, mits deze vallen binnen het
aantal toegestane evenementen.

1.

Groot
aantal evenementen: 2
aantal bezoekers: max. 3000
maximale duur: 1 dag
geluidsnormen: gemeten op 25 meter van het podium, of op
25 meter van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 90 dB (A).
Ter regulering van de bastonen mag gemeten op 25 meter
van het podium, of op 25 meter van de geluidsbron en
gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer
bedragen dan 102 dB(C);

2.

Middelgroot
aantal evenementen: 3
aantal bezoekers: max. 2000 (piekmoment)
maximale duur: 2 dagen
geluidsnormen: maximaal 85 dB(A) op 25 m. voor het podium.

3.

Klein
aantal evenementen: 10
aantal bezoekers: max. 500 (piekmoment)
maximale duur: 4 dagen
geluidsnormen: maximaal 45 dB(A) op de gevels van woningen en
bij herkenbaar muziekgeluid maximaal 35 dB(A).

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?

Specificaties
evenementen

1.

Maximale duur van een evenement
Tot 23.00 uur

2.

Maximum duur van op-afbouwen
Een grootschalig evenement kan afwijken van de norm van 2 dagen
opbouw en 2 dagen afbouw indien dit gemotiveerd kan worden
aangetoond.
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3.

Percentage van locatie dat door het evenement mag worden
onttrokken aan de openbaarheid
n.v.t.

1.

Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
n.v.t.

2.

Rustperiode tussen evenementen
n.v.t.

3.

In relatie tot overige overlast gevende bronnen
n.v.t.

1.

Parkeren
Op het terrein bij Depot, Aambeeltstraat, is een parkeerterrein met
250 parkeerplaatsen.

2.

Bereikbaarheid OV
Het terrein is bereikbaar vanuit Amsterdam Oost met het Oostveer.
Vanaf Centraal Station is het terrein bereikbaar met het IJpleinveer,
daarna 15 min. lopen. 3 buslijnen stoppen op de Johan van
Hasseltweg/ Meeuwenlaan, daarna 5 min. lopen.

3.

Overige verkeersaspecten
- Het terrein is afgesloten met een slagboom.
- Vanwege de beperkte bereikbaarheid, dient er bij middelgrote
en grote evenementen een mobiliteitsplan door de organisator
te worden opgesteld.

Specificaties
omgeving

Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden

Overige eisen, afspraken, specifieke veiligheidseisen, uitzonderingen uit
bestemmingsplan etc.
Naast het terrein zit chemiebedrijf Albemarle. Bij type
evenementen dient rekening te worden gehouden met
veiligheidsvoorschriften.
.
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Locatieprofiel: Buikslotermeerplein (horecaplein)
Buikslotermeerplein (horecaplein)

1

kinderkermis

1.
Omschrijving locatie

Specifieke eigenschappen van de locatie
Het Buikslotermeerplein is het winkelcentrum van Amsterdam
Noord. Dit gebied valt onder gebiedsontwikkeling Centrum
Amsterdam Noord (CAN). Aan de oostzijde van het winkelcentrum
is het zgn. horecaplein gesitueerd. Voorheen stond er in het
midden een fontein. Deze is verwijderd, waardoor er een open
ruimte is gecreëerd. Rondom het plein zijn winkels, bedrijven en
horeca (met terras), een bloemenstal, snackbar en tabakszaak.

2.

Grootte locatie
De locatie is 1220 m2.

3.

Gebruik locatie en publieksprofiel
De locatie wordt gebruikt door winkelend publiek en bestemmingspubliek. Het terras voor de horecagelegenheden nemen een deel van
het plein in beslag. Bij een evenement dient het terras in overleg
ingetrokken of aangepast te worden. Er is een staanplaatsvergunning verleend.

4. Voorzieningen
Er zijn geen nutsvoorzieningen.
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Omschrijf
evenementenprofiel

Maximaal aantal
evenementen per
jaar

Programmering passend bij karakter locatie
Het terrein is omgeven door panden/woningen waardoor er geen
geluidsbelastende evenementen worden toegestaan. De evenementen
dienen bij te dragen aan een positieve uitstraling van het winkelcentrum.
Thans wordt er o.a. een kinderkermis, beach soccer, voorstelling
grachtenfestival en schaatsbaan georganiseerd. Meldingsplichtige
evenementen (max. 100 bezoekers) zijn mogelijk.

1.

Grootschalige evenementen zijn niet toegestaan.

2.

Middelgroot
aantal evenementen: 5
aantal bezoekers: maximaal. 750 bezoekers (piekmoment)
maximale duur: 2 dagen
geluidsnormen: maximaal 85 dB(A) op 25 m. voor het podium.

3.

Het aantal kleine evenementen wordt niet beperkt. Deze dienen
passend te zijn binnen de locatie.
geluidsnormen: maximaal 45 dB(A) op de gevels van woningen en
bij herkenbaar muziekgeluid maximaal 35 dB(A).

Onder welke voorschriften mag een evenement plaatsvinden?
- Er dient rekening te worden gehouden met de omliggende panden/bedrijven.
- Zicht van de winkels mag niet worden belemmerd.

1.

Maximale duur van een evenement
Een evenement mag op maandag t/m donderdag tot max. 22.00 uur
en vrijdag en zaterdag tot max. 23.00 uur worden gehouden.

2.

Maximum duur van op-afbouwen
Een evenement heeft max. 2 dagen opbouw en 2 dagen afbouw, met
uitzondering van één evenement per jaar.

3.

Percentage van locatie dat door het evenement mag worden
onttrokken aan de openbaarheid
n.v.t.

1.

Minimale maatregelen ter bescherming van flora en fauna
n.v.t.

2.

Rustperiode tussen evenementen
n.v.t.

3.

In relatie tot overige overlast gevende bronnen
n.v.t.

Specificaties
evenementen

Specificaties
omgeving
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1.

Parkeren
Er kan, betaald, geparkeerd worden op he parkeerterrein aan het
Olaf Palmeplein. Vrij parkeren op maandag t/m vrijdag na 19.00 uur,
zaterdag tot 12.00 uur en zondag de gehele dag.
Daarnaast zijn er mogelijkheden in de omliggende parkeergarages.

2.

Bereikbaarheid OV/auto
Vanaf oktober 2018 is het Buikslotermeerplein goed bereikbaar met
de N/Z metrolijn. Tevens halte voor diverse buslijnen vanuit
omliggende plaatsen en CS.
Het Buikslotermeerplein ligt aan de afslag S116 Ring A10. Vanaf het
centrum van Amsterdam is het bereikbaar vanuit de IJtunnel en de
Nieuwe Leeuwarderweg.

3.

Overige verkeersaspecten
n.v.t.

Specificaties
bereikbaarheid

Bijzonderheden

<Overige eisen, afspraken, specifieke veiligheidseisen, uitzonderingen uit
bestemmingsplan etc.>

4

