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Inleiding
Deze kaderstelling is, net zoals in 2018, ontwikkeld voor Promised Land Festival, Welcome to the Village 
en Psy-Fi. Daarnaast wordt ook de Bikkelrun hierin opgenomen, deze vond in 2018 in de binnenstad van 
Leeuwarden plaats. 

In januari/begin februari 2019 vindt er een vooroverleg plaats met de organisatoren van deze evenementen. 
Tijdens dit overleg worden de conceptplannen besproken en de wijzigingen ten opzichte van de editie in 
2018. Daarnaast wordt aangegeven of er nog informatie opgenomen moet worden in de planvorming om 
zo een volledige aanvraag in te kunnen dienen. 
Bij dit overleg zijn medewerkers van diverse afdelingen aanwezig en eventueel de hulpdiensten. 
De conceptplannen worden besproken en wordt aangegeven welke informatie nog in het draaiboek/
planvorming opgenomen moet worden. Dit vooroverleg wordt ingepland om de organisatoren te 
ondersteunen bij het indienen van een volledige/complete aanvraag.
De organisatoren ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Naast deze evenementen vinden er een aantal kleinschalige sportevenementen plaats in het 
recreatiegebied. Deze zijn in deze kaderstelling niet meegenomen.

Disclaimer
Bij deze kaderstelling is uitgegaan van de huidige beleidsregels en inzichten. Momenteel lopen er nog een 
aantal bezwaarprocedures. Hieruit en uit eventueel daaruit voortvloeiende beroepsprocedures alsmede 
andere jurisprudentie en veranderende beleidsopvattingen kunnen nog wijzigingen voortvloeien. 
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1. Vergunningenproces
1.1 Evenementen in 2019
De evenementen in tabel 1.1 zijn op de Evenementenkalender 2019 geplaatst. Voor de volledigheid geven 
we een overzicht van alle beoogde evenementen in De Groene Ster. In tabel 1.2 zijn de evenementen 
opgenomen die specifiek onder deze kaderstelling vallen. 

Datum/data evenement Naam evenement Aanvrager Type evenement

6 april Inflatable 5k Stichting Inflatable 5k Sportevenement

14, 15 en 16 juni 14 juni: Groene Ster: Open Air
15 juni: Promised Land Festival
16 juni: Helemaal Hollandsch
(verder: Promised Land Festival)

BHE Music Group Meerdaags muziekevenement

22 juni Detobeach Volleybal Club 058 Beachvolleybal

18 t/m 21 juli

18 juli 12.00 uur tot en met 
22 juli 12.00 uur

14 juli t/m 22 juli

Welcome to the Village 

Camping

DORP

Stichting Welcome to the Village Meerdaags muziekevenement 
met camping

7 augustus Groene Ster Avondloop AV Lionitas Sportevenement

28 augustus t/m 1 september

26 augustus 12.00 uur tot en 
met 3 september 12.00 uur

Psy-Fi

Camping

Stichting Psy-Fi Meerdaags muziekevenement 
met camping

6 oktober Bikkelrun Stichting Survivalrun Friesland Sportevenement

10 november Wielentrail AV Lionitas Sportevenement

Tabel 1.1 Evenementen in De Groene Ster 2019

1.2 Proces vergunningaanvragen

Aanvraag Wet 
natuurbescherming bij de 
provincie indienen?

Aanvraag 
evenementenvergunning 
indienen?

Aanvraag 
omgevingsvergunning 
indienen?

Promised Land Festival Ja, uiterlijk 21-1-2019 Ja, uiterlijk 1-2-2019 Ja, uiterlijk 1-2-2019

Welcome to the Village Ja, uiterlijk 21-1-2019 Ja, uiterlijk 22-2-2019 Ja, uiterlijk 22-2-2019

Psy-Fi Ja, uiterlijk 21-1-2019 Ja, uiterlijk 15-3-2019 Ja, uiterlijk 15-3-2019

Bikkelrun Ja, uiterlijk 21-1-2019 Ja, uiterlijk 19-4-2019 Ja, uiterlijk 19-4-2019

Tabel 1.2 Termijnen indienen aanvraag

1.2.1 (Mogelijke) vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming (provincie) 
Voor het mogelijk maken van de evenementen moet een Wet natuurbescherming vergunning/toestemming 
worden aangevraagd bij de provincie. De organisatoren van evenementen vermeldt in tabel 1.2 dienen deze 
aanvraag in.

Belangrijke aspecten hierbij:
• De organisator vraagt zelf de benodigde vergunning/toestemming aan bij de provincie; 
• Onderdeel van de aanvraag vergunning/toestemming is een passende beoordeling1. Deze wordt (alleen 

voor het jaar 2019) door de gemeente ter beschikking gesteld aan de organisatoren. Dit omdat deze 
informatie ook nodig is voor het bestemmingsplan dat wordt opgesteld. 

1 Wanneer uit de voortoets blijkt dat de activiteit (mogelijk) significant negatieve effecten tot gevolg heeft, dan kan een vergunning 
alleen worden verleend als uit een passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen 
worden aangetast. Zie voor het onderdeel ecologie ook hoofdstuk 5 van deze kaderstelling.
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1.2.2 Omgevingsvergunning (gemeente)
Om een evenement te kunnen laten plaatsvinden moet voor de evenementen genoemd in deze 
kaderstelling een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. In tabel 1.2 staat 
wat de uiterlijke indieningstermijn is. 

Belangrijke aspecten hierbij:
• De aanvraagtermijnen voor de omgevingsvergunning en evenementenvergunning zijn aan elkaar gelijk;
• Elke aanvraag wordt ter inzage gelegd.

1.2.3 Evenementenvergunning (gemeente)
Voor het mogelijk maken van de evenementen moet er een evenementenvergunning worden aangevraagd 
of een kennisgeving worden ingediend. In de tabel in paragraaf 1.2 staat voor welke evenementen een 
evenementenvergunning geldt en wat de uiterlijke indieningstermijn is.

Belangrijke aspecten hierbij:
• De aanvraagtermijnen voor de evenementenvergunning en omgevingsvergunning zijn aan elkaar gelijk;
• De landelijke OM richtlijnen ten aanzien van drugs zijn van toepassing op zowel het evenemententerrein 

als de bij het evenement behorende camping. Voor de zogenaamde dance evenementen, (Promised Land 
Festival en Psy-Fi) moet gezien het verhoogde risico de toegangscontrole 100% zijn bij het betreden van 
het evenemententerrein. 

1.2.4 Geluidsontheffing (gemeente)
De aanvraag om een geluidsontheffing is opgenomen in het aanvraagformulier om een 
evenementenvergunning. Deze hoeft niet apart aangevraagd te worden. Een geluidsontheffing wordt 
verleend om hinder naar de omgeving te mogen maken. De uitgangspunten van het geluidsbeleid staan 
verwoord in de beleidsregel geluid 2018 evenementen in de open lucht. Hierin staat vermeld wat de 
uitgangspunten zijn voor onder meer het aantal geluidsdagen, de tijden waarop geluid mag worden 
gemaakt de geluidsnormen en de verplichting om de best beschikbare techniek toe te passen. 

Belangrijke aspecten hierbij: 
• De organisatie moet voldoende informatie verstrekken om de gemeente in staat te stellen te kunnen 

beoordelen of het evenement kan worden gehouden binnen de kaders van het vigerende geluidbeleid; 
• De benodigde informatie met betrekking tot geluidsontheffing moet voldoen aan de inhoud van 

hoofdstuk 8 Geluid van de Criteria & Handleiding: Draaiboek voor evenementen; 
• Voor Promised Land Festival, Welcome to the Village en Psy-Fi is het indienen van een akoestisch rapport 

verplicht. 

1.3 Huurovereenkomst & waarborgsom
1.3.1 Huurovereenkomst
Voor de meerdaagse evenementen wordt met de organisator een huurovereenkomst afgesloten.
In deze overeenkomst wordt de huursom vastgelegd en de verantwoordelijkheden beschreven. 

1.3.2 Waarborgsom
Er kan gewerkt worden met een waarborgsom, afhankelijk van de impact van het evenement en eventuele 
schade die vorig jaar/voorgaande jaren is aangericht aan het gebied. 

Deze borgsom of bankgarantie dient minimaal een maand voorafgaand aan de startdatum van de opbouw 
van het evenement te worden betaald. Uiterlijk 1 maand na afloop van de schouw wordt de waarborgsom, 
of wat daarvan resteert na verrekening van eventueel te maken herstelkosten, teruggestort.
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2. Evenement, locatie en publiek
2.1 Evenemententerrein 
De organisatoren dienen in de planvorming te werken met de juiste definitie van een evenemententerrein 
en camping:

• Evenemententerrein: Dit is het terrein waar het “feest” plaats vindt. Hiervoor is de organisatie 
verantwoordelijk in eerste aanleg. De burgemeester is ten alle tijde bestuurlijk verantwoordelijk voor de 
openbare orde en veiligheid (verder: OOV) waardoor ambtenaren die met de uitvoering belast zijn altijd 
toegang moeten hebben tot dit terrein. De diverse evenementlocaties/-terreinen en backstage moeten 
exact worden benoemd. De evenemententerreinen dienen te worden aangewezen en te worden ingericht 
met bijvoorbeeld hekken, beveiliging, EHBO etc. Het evenemententerrein wordt betreden via daartoe 
aangewezen ingangen. 

• Camping behorende bij evenement: Op het campingterrein is de organisatie eveneens verantwoordelijk 
voor de inrichting en de OOV. De burgemeester is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de openbare orde 
en veiligheid. Op een plattegrond moet worden aangegeven waar de camping(s) zijn gesitueerd (met een 
hekkenlijn aangeven).

Op de kaart Kaderstelling De Groene Ster (pag.18) is aangeven wat het evenemententerrein voor Promised 
Land Festival, Welcome to the Village en Psy-Fi is.

2.2 Capaciteit 
Maximaal 13.000 personen (inclusief crew) per dag. Dit betekent niet dat dit maximum onder alle 
omstandigheden kan worden vergund. Dit laatste is afhankelijk van indeling en gebruik van het terrein, dus 
netto beschikbare aantal m².

2.3 Camping (crew en bezoekers)
Belangrijke aspecten bij een camping voor crew en/of bezoekers:
• Op basis van de kaart Kaderstelling De Groene Ster wordt door de organisator aangeven waar in het 

gebied het kamperen plaatsvindt; 
• De organisatie levert een capaciteitsberekening aan, waarin wordt aangetoond dat het gewenste aantal 

bezoekers en crew dat overnacht binnen de grenzen van de evenement- en crewcamping past. Daarbij 
moet worden aangegeven met hoeveel m² per tent wordt gerekend en hoe het terrein in compartimenten 
wordt verdeeld. Daarbij moet ook worden aangegeven welke ruimte voor de hulpdiensten tussen de 
compartimenten wordt vrijgehouden; 

• Indien de kampeercapaciteit onvoldoende blijkt zullen de organisatoren zelf een alternatieve 
kampeerlocatie zoeken en vastleggen. Dit moet zijn opgenomen in de aanvraag evenementenvergunning; 

• Campers mogen alleen geplaatst worden op de reeds aanwezige verharding binnen het 
evenemententerrein;

• Zowel een crewcamping als een camping voor bezoekers moet gelegen zijn binnen het gebied wat is 
aangeduid als “Gras” (zie kaart Kaderstelling De Groene Ster 2019). Dit betekent dat het niet is toegestaan 
om in de bosschages te kamperen; 

• De organisator levert een plan aan waarin wordt beschreven hoe wordt voorkomen dat er in de 
bosschages wordt gekampeerd, op welke wijze het verbod aan bezoekers en medewerkers wordt 
gecommuniceerd en hoe op de naleving van dit verbod wordt toegezien; 

• De crew van de evenementen mag tijdens de op- en afbouw van het evenement bij een aantal podia 
kamperen, waardoor er toezicht op de materialen is ten tijde van de gefaseerde op- en afbouw. De exacte 
locatie van het kamperen wordt in overleg met de gemeente bepaald en vastgelegd; 

• Er dient te worden voldaan aan het besluit Brandveilig gebruik Basishulpverlening en Overige plaatsen;
• In het veiligheidsplan moet worden beschreven op welke wijze de camping in geval van een calamiteit 

ontruimd wordt; 
• In het veiligheidsplan moet onder andere het scenario extreme droogte nader worden uitgewerkt. 
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2.3.1 Toeristenbelasting
In artikel 2 van de Verordening Toeristenbelasting 2019 staat: “Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt 
een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente 
tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de 
gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.” 

Er is dus toeristenbelasting verschuldigd voor personen die niet in de gemeente Leeuwarden wonen en die 
tegen vergoeding op de (tijdelijke) camping overnachten. De evenementorganisator is belastingplichtig en 
moet de toeristenbelasting doorberekenen aan de campinggasten. Het tarief is € 1,- per persoon per nacht. 
Kinderen van vijf jaar en jonger zijn vrijgesteld.

Met elke organisator, die een tijdelijke camping inricht op het grondgebied van de gemeente Leeuwarden, 
wordt een forfaitaire afspraak gemaakt over de af te dragen toeristenbelasting. Deze afspraak komt in een 
vaststellingsovereenkomst te staan. 

2.4 Vrijhouden stranden met ligweides 
Bij de meerdaagse evenementen gelden dezelfde voorwaarden als in 2018, te weten:

• Promised Land Festival en Welcome to the Village  
 Stranden 1 en 2 met ligweides en 1 parkeerterrein te allen tijde vrijhouden (conform kaart Kaderstelling 

De Groene Ster 2019).

• Psy-Fi
 Strand 1 met bijbehorende ligweide en 1 parkeerterrein te allen tijde vrijhouden (conform kaart 

Kaderstelling De Groene Ster 2019).
 Strand 2 mag worden gebruikt van 23 augustus 2019 vanaf 7.00 uur tot en met vrijdag 6 september 2019 

21.00 uur ten behoeve van het evenement.

2.5 Toegankelijkheid Groene Ster
Elke organisator dient een faseplan aan te leveren voor de op- en afbouw van het evenement. In dit 
faseplan moet visueel worden aangegeven wanneer welk gebied/route afgesloten is. Dit moet in relatie 
staan met het gebruik van de loop- fiets- en autoroutes. 

De routes op de kaart Kaderstelling De Groene Ster 2019 moet vrij toegankelijk zijn tot de maandag in de 
week van het evenement (m.u.v. Psy-Fi2). Dit betekent dat vanaf maandag 7.00 uur het evenemententerrein 
volledig afgesloten mag worden. 

Het evenemententerrein mag afgesloten blijven tot en met de vrijdag in de week na het evenement. Dit 
betekent dat vanaf zaterdag 7.00 uur de doorgaande routes, de stranden en ligweides weer vrijgegeven 
moeten zijn. Zie voor ‘Faseringsplan op- en afbouw evenementen’ (pag. 16 en 17). 

2.6 Op- en afbouwwerkzaamheden
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. 

Tijdens de op- en afbouwperiode is het van 23.00 – 7.00 uur toegestaan om het evenemententerrein af 
te sluiten. De organisatoren kunnen op deze manier de materialen binnen het evenemententerrein veilig 
stellen. 

2 Psy-Fi mag het gebied afsluiten vanaf vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 7.00 uur. Daarbij moet wel de fietsroute F3/F4 op kaart tot en 
met zondag 25 augustus 2019 21.00 uur worden vrijgehouden.
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2.7 Parkeren
• De parkeerterreinen kunnen door de evenementen worden gebruikt voor parkeren (zie kaart 

Kaderstelling De Groene Ster 2019). Ook het gedeelte langs de ontsluitingsweg (binnen het aangegeven 
evenementengebied) kan gebruikt worden;

• Indien de parkeercapaciteit in het evenemententerrein onvoldoende blijkt, dan zullen de organisatoren 
zelf een alternatieve parkeerlocatie zoeken en vastleggen;

• Het parkeren en de routing hiervan moet worden beschreven in een verkeersplan. Ook de 
parkeermogelijkheden, parkeercapaciteit en eventuele externe parkeerlocaties moeten hierin zijn 
beschreven;

• De organisator is verantwoordelijk voor de interne- en externe parkeerlocaties en de eventuele 
pendeldiensten tussen een externe locatie en het evenemententerrein;

• P1 is alleen beschikbaar voor recreanten. 

2.8 Kiosk
Binnen het recreatiegebied De Groene Ster bevindt zich een kiosk. Bij de kiosk worden o.a. ijs, snacks en 
frisdranken verkocht. De gemeente is voor de exploitatie van de kiosk een overeenkomst aangegaan met de 
heer A. Leistra. Het uitgangspunt is dat de bedrijfsvoering van de kiosk zo min mogelijk wordt gehinderd en 
dat de bereikbaarheid/zichtbaarheid van de kiosk zo lang mogelijk wordt gegarandeerd. Idealiter wordt de 
kiosk meegenomen in de opzet van de genoemde evenementen. De exploitatie van de kiosk zal in overleg 
met de pachter tot stand moeten komen. Het resultaat van deze afstemming moet voorafgaand aan het 
sluiten van de huurovereenkomst voor het evenemententerrein aan de gemeente worden overlegd. Een 
eventuele schadeloosstelling wegens het niet kunnen exploiteren van de kiosk komt voor rekening van de 
organisator. 

2.9 Voorzieningen in het gebied
Op de kaart voorzieningen De Groene Ster (pag. 18) is aangegeven welke voorziening er op dit moment 
aanwezig zijn in De Groene Ster. Indien er nog voorzieningen worden aangebracht, dan worden de 
organisatoren daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
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3. Ecologie
3.1 Algemeen
• Bij het organiseren van een evenement moet rekening worden gehouden met mogelijke (negatieve) 

effecten op aanwezige (beschermde) planten- en/of diersoorten en (effecten op) beschermde gebieden 
(Natura 2000-gebied Groote Wielen); 

• Het verdient sterk de aanbeveling de aanvraag Wet natuurbescherming door een ecoloog te laten 
begeleiden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor dit traject;

• Zodra de vergunning en/of ontheffing Wet natuurbescherming is verleend door de provincie sturen de 
organisatoren de gemeente hiervan een afschrift;

• Een organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van mogelijke mitigerende 
maatregelen die voortkomen uit het vergunningen/toestemmingen proces met de provincie. 

3.2 Waterspitsmuis (5 meter zone)
• De 5 meter zone waterspitsmuis mag niet worden gebruikt ten behoeve van de evenementen (zie kaart 

Kaderstelling De Groene Ster 2019).

3.3 Verlichting
• De verlichting moet zodanig zijn dat de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden. De organisator 

moet bij de aanvraag bij de provincie een lichtplan overleggen. 
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4. Communicatie
4.1 Communicatie door organisator
4.1.1 Omwonendenbrief
De organisator is verantwoordelijk voor een goede, heldere communicatie richting omwonenden en lokale 
ondernemers. Er moet daarom een omwonendenbrief worden opgesteld, die ter goedkeuring voorgelegd 
moet worden aan de gemeente. De inhoud daarvan moet voldoen aan de Criteria & Handleiding: Draaiboek 
voor evenementen.

4.1.2 Routing in het gebied
Er moet vooraf aan de opbouw van het evenement een duidelijke routing in het evenemententerrein 
worden aangebracht wanneer het evenemententerrein open en afgesloten is. Tevens moet deze 
communicatie worden vermeld op de social media en website van het evenement. 

4.2 Communicatie door gemeente
• De gemeente plaatst bij alle hoofdentrees in De Groene Ster informatieborden over de drie meerdaagse 

evenementen; 
• Indien een evenement, of de op- en afbouw daarvan, meerdere dagen duurt wordt de gefaseerde op- en 

afbouw opgenomen in een advertentie in de Huis-aan-huis en op de gemeentelijke website;
• Tijdens Promised Land Festival en Welcome to the Village is de gemeente bereikbaar tijdens de tijden van 

het evenement voor meldingen en klachten. Men kan dan op de volgende manieren contact opnemen:
o via 14058
o via evenementen@leeuwarden.nl
o via de social media van de gemeente
o via de whatsapp van de gemeente 
 Tijdens Psy-Fi is de gemeente bereikbaar op woensdag, donderdag en zondag tot 24.00 uur en op 

vrijdag en zaterdag tot 2.00 uur. 
 De organisatoren van bovenstaande evenementen moeten deze informatie ook vermelden in hun 

omwonendenbrief. 
• Voor meldingen en klachten bij de overige evenementen is de gemeente op werkdagen bereikbaar tussen 

8.30 en 17.00 uur (op donderdag tot 19.30 uur).
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Faseringsplan op- en afbouw evenementen
1-jun za 1-jul ma 1-aug do

2-jun zo 2-jul di 2-aug vr

3-jun ma 3-jul wo 3-aug za

4-jun di 4-jul do 4-aug zo

5-jun wo 5-jul vr 5-aug ma

6-jun do 6-jul za 6-aug di

7-jun vr OPBOUW PLF 7-jul zo 7-aug wo

8-jun za OPBOUW PLF 8-jul ma 8-aug do

9-jun zo OPBOUW PLF 9-jul di 9-aug vr

10-jun ma OPBOUW PLF 10-jul wo OPBOUW WttV 10-aug za

11-jun di OPBOUW PLF 11-jul do OPBOUW WttV 11-aug zo

12-jun wo OPBOUW PLF 12-jul vr OPBOUW WttV 12-aug ma

13-jun do OPBOUW PLF 13-jul za OPBOUW WttV 13-aug di

14-jun vr Promised Land Festival 14-jul zo OPBOUW & DORP WttV 14-aug wo

15-jun za Promised Land Festival 15-jul ma OPBOUW & DORP WttV 15-aug do

16-jun zo Promised Land Festival 16-jul di OPBOUW & DORP WttV 16-aug vr OPBOUW Psy-Fi

17-jun ma AFBOUW PLF 17-jul wo OPBOUW & DORP WttV 17-aug za OPBOUW Psy-Fi

18-jun di AFBOUW PLF 18-jul do Welcome to the Village / 
Camping WttV opent om 
12.00 uur / DORP WttV

18-aug zo OPBOUW Psy-Fi

19-jun wo AFBOUW PLF 19-jul vr Welcome to the Village (incl. 
camping & DORP)

19-aug ma OPBOUW Psy-Fi

20-jun do AFBOUW PLF 20-jul za Welcome to the Village (incl. 
camping & DORP)

20-aug di OPBOUW Psy-Fi

21-jun vr AFBOUW PLF 21-jul zo Welcome to the Village (incl. 
camping & DORP)

21-aug wo OPBOUW Psy-Fi

22-jun za 22-jul ma AFBOUW & DORP WttV, 
camping sluit om 12.00 uur 

22-aug do OPBOUW Psy-Fi

23-jun zo 23-jul di AFBOUW WttV 23-aug vr OPBOUW Psy-Fi

24-jun ma 24-jul wo AFBOUW WttV 24-aug za OPBOUW Psy-Fi

25-jun di 25-jul do AFBOUW WttV 25-aug zo OPBOUW Psy-Fi

26-jun wo 26-jul vr AFBOUW WttV 26-aug ma OPBOUW Psy-Fi  / 
Camping Psy-Fi opent om 
12.00 uur

27-jun do 27-jul za 27-aug di OPBOUW Psy-Fi / Camping 
Psy-Fi

28-jun vr 28-jul zo 28-aug wo Psy-Fi / Camping Psy-Fi

29-jun za 29-jul ma 29-aug do Psy-Fi / Camping Psy-Fi

30-jun zo 30-jul di 30-aug vr Psy-Fi / Camping Psy-Fi

31-jul wo 31-aug za Psy-Fi / Camping Psy-Fi
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1-sep zo Psy-Fi / Camping Psy-Fi 1-okt di OPBOUW Bikkelrun

2-sep ma AFBOUW Psy-Fi / 
Camping Psy-Fi

2-okt wo OPBOUW Bikkelrun

3-sep di AFBOUW Psy-Fi / 
Camping Psy-Fi sluit om 
12.00 uur

3-okt do OPBOUW Bikkelrun

4-sep wo AFBOUW Psy-Fi 4-okt vr OPBOUW Bikkelrun

5-sep do AFBOUW Psy-Fi 5-okt za OPBOUW Bikkelrun

6-sep vr AFBOUW Psy-Fi 6-okt zo Bikkelrun

7-sep za AFBOUW Psy-Fi 7-okt ma AFBOUW Bikkelrun

8-sep zo AFBOUW Psy-Fi 8-okt di

9-sep ma AFBOUW Psy-Fi 9-okt wo

10-sep di AFBOUW Psy-Fi 10-okt do

11-sep wo AFBOUW Psy-Fi 11-okt vr

12-sep do AFBOUW Psy-Fi 12-okt za

13-sep vr 13-okt zo

14-sep za 14-okt ma

15-sep zo 15-okt di

16-sep ma 16-okt wo

17-sep di 17-okt do

18-sep wo 18-okt vr

19-sep do 19-okt za

20-sep vr 20-okt zo

21-sep za 21-okt ma

22-sep zo 22-okt di

23-sep ma 23-okt wo

24-sep di 24-okt do

25-sep wo 25-okt vr

26-sep do 26-okt za

27-sep vr 27-okt zo

28-sep za 28-okt ma

29-sep zo 29-okt di

30-sep ma OPBOUW Bikkelrun 30-okt wo

31-okt do

Alle doorgaande routes, 
stranden 1 en 2 en ligweides 
zijn vrij toegankelijk (ondanks 
de meerdaagse evenementen 
of op-/ en afbouw daarvan)

Gedeelte van De Groene Ster 
is afgesloten t.b.v. evenement

De Groene Ster m.u.v. 1 
strand en bijbehorende 
ligweide afgesloten t.b.v. 
evenement

Zomervakantie Noord-
Nederland
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Kaarten
Onderstaande kaarten worden in groot formaat apart naar de organisatoren gestuurd.

Kaart kaderstelling De Groene Ster 2019 

d.d. 11-12-2018

Kaart voorzieningen De Groene Ster

d.d. 16-11-2018
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