
 

 

 

D E F I N I T I E V E      K A D E R S T E L L I N G 

Meerdaagse festivals in De Groene Ster 2018 

Aan: Organisatoren meerdaagse evenementen De 

Groene Ster 

Van: Gemeente Leeuwarden 

Datum: 7 maart 2018 

Bijlage: Kaart gebied De Groene Ster 

 

Aanleiding 

Om tot heldere kaders en richtlijnen voor de meerdaagse festivals in De 

Groene Ster in 2018 te komen, is dit kaderdocument opgesteld. Dit document 

beschrijft per onderdeel wat de definitieve kaders zijn.   

 

1. Vrijhouden stranden met ligweides 
 

Kaders 

 Uitgangspunt in 2018 is maximaal 13.000 verwachte aanwezige bezoekers 

per dag. 

 Promised Land Festival stranden 1 en 2 met ligweides en 1 parkeervak te 

allen tijde vrijhouden (conform tekening in de bijlage). 

 Conference of the Birds stranden 1 en 2 met ligweides en 1 parkeervak te 

allen tijde vrijhouden (conform tekening in de bijlage). 

 Welcome to the Village stranden 1 en 2 met ligweides en 1 parkeervak te 

allen tijde vrijhouden (conform tekening in de bijlage). 

 Psy-Fi strand 1 met bijbehorende ligweide en 1 parkeervak te allen tijde 

vrijhouden. Dit betekent dat Psy-Fi strand 2 mag gebruiken van 10 augustus 

2018 vanaf 7.00 uur tot en met 24 augustus 2018 21.00 uur ten behoeve van 

het evenement (conform tekening in de bijlage). 
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Figuur 1 Beschikbaar gebied binnen De Groene Ster voor de 4 meerdaagse 

evenementen (zie bijlage voor een grotere versie) 

 

2. Toegankelijkheid De Groene Ster 
 

Kaders 

 Per festival wordt door de organisatie een faseplan gemaakt voor de op- en 

afbouw van het evenement met daarin visueel weergegeven wanneer welk 

gebied afgesloten wordt. Dit moet in relatie staan met het openbaar 

gebruik van de loop-, fiets-, en autoroutes.  

o Routes vrij toegankelijk tot de maandag in de week van het festival 

(maandag 7.00 uur volledige afsluiting van het evenemententerrein), 

met uitzondering van Psy-Fi die vanaf 10 augustus 2018 vanaf 7.00 uur 

het gebied mag afzetten.  

 Psy-Fi moet daarentegen wel de fietsroute F3/F4 op de kaart tot 

en met zondag 12 augustus 2018 21.00 uur vrijhouden.   

o Volledig afgesloten van het evenemententerrein t/m vrijdag in de 

week na het festival (zaterdag vanaf 7.00 uur moeten de stranden incl. 

ligweides en doorgaande routes weer toegankelijk zijn). 

 De crew van Psy-Fi bij een aantal podia kamperen (exacte locaties in 

overleg met de gemeente), waardoor er toezicht op de materialen is ten 

tijde van de gefaseerde op- en afbouw.  
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o Dit betekent voor de organisatoren: 

 
Tabel 2 Overzicht meerdaagse evenementen in De Groene Ster  

 

 Op- en afbouwtijden gelden van 7.00 – 21.00 uur. Na 21.00 uur zijn op- en 

afbouwwerkzaamheden toegestaan, zoals het aanbrengen en weghalen van 

licht- en geluidsapparatuur en decoratieactiviteiten, zolang het 

geluidsniveau op de gevel de grens van 40 dB(A) niet overschrijdt.  

 Van 23.00 – 7.00 uur is het toegestaan om het evenemententerrein af te 

sluiten tijdens de op- en afbouwperiode van het evenement om zo de 

materialen veilig te stellen die in het gebied geplaatst zijn ten behoeve van 

de evenementen.  

 Er moet vooraf aan de opbouw van het festival een duidelijke routing in 

het gebied worden aangebracht en in stand gehouden wanneer welk gebied 

open en afgesloten is. Tevens moet dit in de communicatie worden 

meegenomen (omwonendenbrieven, website). De gemeente zal ook 

aandacht besteden aan de gefaseerde op- en afbouw van de meerdaagse 

evenementen op de website www.leeuwarden.nl en in de Huis-aan-Huis 

(Aan de grote klok). Daarnaast zal de gemeente zorgdragen voor enkele 

informatieborden bij de hoofdentrees van het Groene Ster gebied.  

 

http://www.leeuwarden.nl/
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3. Gebied van de heikikkers 

 

Kaders 

 
Figuur 3 Locatie van natuurlijke habitat van de heikikker 

 

 Het rood gearceerde gebied is de natuurlijke habitat van de heikikkers en 

het uitgangspunt is dat deze gebieden vrijgehouden moeten worden in het 

festivalgebied. Men mag wel lopen over de verharde paden in deze 

gebieden, maar er mag niet gekampeerd worden. 

 De ecoloog van zowel de meerdaagse evenementen als de ecoloog van 

Altenburg & Wymenga gaan met elkaar in gesprek om definitief te bepalen 

welke gebieden vrijgehouden moeten worden.  

 Het gebied moet afgezet worden en de afzetting moet in stand worden 

gehouden.  

 Het zuidelijk terrein wat wel beschikbaar is kan alleen als kampeerterrein 

worden gebruikt door Welcome tot he Village en Psy-Fi en niet voor 

parkeren.  

 

4. Parkeren 
 

Kaders 

 De wens vanuit zowel de organisatoren van Welcome to the Village en Psy-

Fi als de gemeente Leeuwarden is om een weiland bij een boer in de 

gemeente Tytsjerksteradiel te gebruiken als parkeerterrein.  

 Als back-up is de gemeente Leeuwarden voornemens om: 

o de parkeerplaatsen NHL/Stenden (betreft 1500 plaatsen) zijn vastgelegd  

voor Psy-Fi; 

o voor de overig benodigde 1148 plaatsen voor Psy-Fi (op basis van 

maximaal 13.000 verwachte aanwezige bezoekers) een of meerdere 

locaties te regelen.  

 De overige evenementen zullen (indien nodig) zelf alternatieve locaties 

regelen. 

 Eventuele huurprijs van het terrein, vervoer van de bezoekers tussen het 

parkeerterrein en het festivalterrein is voor rekening van de organisator. 

 Organisatoren van Welcome to the Village en Psy-Fi zijn in overleg met 

Arriva om een tijdelijk perron aan te leggen bij de spoorwegovergang van 

het Alddiel. Deze is ingetekend op de kaart.  

 De parkeermogelijkheden (locaties en aantallen behorende bij die locaties) 

worden door de organisatoren in kaart gebracht.  
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5. Kiosk in De Groene Ster 
 

Kaders 

 De pachter van de kiosk kan een verzoek indienen bij de gemeente op 

grond van de Algemene Nadeelcompensatieverordening gemeente 

Leeuwarden.  

 De gemeente neemt de kosten vervolgens voor haar rekening.  

 

 

6. Geluid 
 

Kaders 

Geluidsnormen 

 De gemeente is voornemens om in het geluidsbeleid net als in de binnen 

stad ook in de groene ster naast een dB(A) norm een dB(C)-norm op te 

nemen op de gevel/ referentiepunten. 

 Op basis van de door de aanvrager aangeleverde akoestische rapportage zal 

een norm  f.o.h worden opgenomen voor muziekgeluid. Dit zal zowel een 

norm in dB(A) zijn (ter bescherming van bezoekers) als een norm in dB(C) 

om te borgen dat er niet meer geluid wordt gemaakt,  dan op grond van de 

akoestische rapportage mogelijk is. Als de organisator van mening is, dat 

de geluidsoverschrijding FOH het gevolg is van stoorgeluid, dan kan de 

organisatie ervoor kiezen het geluid niet terug te draaien. Als handhavers 

constateren dat de overschrijding het gevolg is van versterkt geluid FOH, 

dan kan er een sanctie volgen. 

 De geluidsnorm aan de westzijde van De Groene Ster gelden op de gevels. 

Voor de noord- en oost en zuidzijde van De Groene Ster gelden de 

geluidsnormen op de referentiepunten. De gemeente is voornemens  dit op 

te nemen in het geluidsbeleid.   

 

Tijden 

 Eindtijd hoge geluidsniveau op zondag t/m donderdag om 23.00 uur 

 Eindtijd hoge geluidsniveau op vrijdag en zaterdag om 01.00 uur. 

 De begintijd van het hogere geluidsniveau is: 

Dag Begintijd 

Maandag t/m vrijdag 8.00 uur 

Zaterdag 9.00 uur 

Zondag 13.00 uur 

 

 Na eindtijd hoge geluidsniveau mag geluid worden gemaakt, mits deze binnen 

de geluidnormen blijven, die een binnenniveau in de omliggende woningen 

garanderen waarbij ‘geen slaapverstoring’ optreedt. De toegestane 

binnenniveaus worden met gebruikmaking van de gevelisolatiewaarden 

vertaald naar een norm op de gevel/referentiepunt. 
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Soundcheck 

 Dit mag op de dag voorafgaand aan het evenement,  

o Promised Land: woensdag 6 juni 2018 tussen 9.00 – 19.00 uur 

o Welcome to the Village: woensdag 18 juli 2018 tussen 9.00 en 19.00 

uur 

o Psy-Fi: dinsdag 14 augustus 2018 tussen 9.00 en 19.00 uur 

 De soundcheck mag maximaal 3 uren duren. 

 Daarbij moet de organisatie dezelfde normstelling aanhouden als in de 

geluidsontheffing voor het evenement wordt gegeven.  

 

Repetitie t.b.v. Conference of the Birds 

 Op woensdag 4 juli 2018 en vrijdag 6 juli 2018 kunnen er repetities 

gehouden worden tussen 9.00 en 19.00 uur met een maximum van 3 uur per 

repetitiedag.  

 Donderdag 5 juli 2018 geldt daarbij als regenoptie, mocht woensdag 4 juli 

2018 niet gebruikt worden. 

 

Toepassen Best Beschikbare Technieken (BBT) 

 Geluid onder de 40 Hz moet worden afgefilterd, dit valt onder BBT. 

 

Meetprotocol 

 Het meetprotocol wordt aangepast: over een periode van 5 minuten wordt 

3x 1 minuut gemeten (1 minuut wel, 1 minuut niet, 1 minuut wel etc.). 

Indien 3x een overschrijding gemeten wordt, kan geconcludeerd worden 

dat gedurende de gehele  5 minuten sprake is van overschrijding (lees: te 

hoog bronniveau). Wordt bv. maar 1 x een overschrijding gemeten, dan is 

sprake van een piek. 

 

Verdeling aantal dagen hoge geluidsniveaus 

 De verdeling in het aantal beschikbare dagen voor de hoge geluidsniveaus is 

als volgt: 

o Promised Land Festival: 4 dagen 

o Conference of the Birds: 9 dagen 

o Welcome to the Village: 3 dagen 

o Psy-Fi: 5 dagen 

TOTAAL: 21 dagen met hoge geluidsniveaus beschikbaar.  

 


