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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
Het Orderbos is een mooi sportpark.
Meerdere sportverenigingen in een bosrijke omgeving
nabij de Apeldoornse ringweg en begrensd door het
Orderbos. Het sportpark is mooi van opzet met een
rondlopende weg waaraan alle verenigingen gelegen
zijn en een groen middenterrein dat zich (ook) leent
voor evenementen. De sportverenigingen beschikken
in het algemeen over een eigen gebouw met kantine,
kleedruimtes en sportvelden voor de deur.

1.1 Ambitie
Het Orderbos is een groot, heuvelachtig recreatiebos buiten
het stadscentrum ten zuid westen van Apeldoorn waar
tevens veel sportverenigingen gevestigd zijn.
Het bos kent diverse ‘open gedeeltes’ en kent veel
glooiingen. Bepaalde velden zijn geschikt voor
evenementengebruik. Het is echter goed om je ervan
bewust te zijn dat er de gehele week en in het weekend
trainingen, wedstrijden en toernooien zijn.
Voor omwonenden betekent dat, dat evenementen wat
betreft belasting hier bovenop komen. Als gemeente
is de voornaamste ambitie bij dit terrein dat er veel,
goed en veilig gesport wordt. Evenementen dienen dit
niet in de weg te staan en evenmin het draagvlak voor
de activiteiten van het sportpark te verminderen.

1.2 Gewenste programmering
•
•

•
•
•

•

Activiteiten moeten bijdragen aan de ‘natuurlijke’
sfeer en mogelijkheden die het Orderbos biedt.
Evenementen dienen een link met sport te
hebben. Denk aan toernooien, sportpromotieactiviteiten, (bedrijfs-)sportdagen etc.
Liefst gericht op sportieve en/
of familiegerichte activiteiten.
Voorkeur voor evenementen waarbij
geluid ondergeschikt is.
Diversiteit van evenementen. Enerzijds
‘grootschalige’ programmering, anderzijds
kleinschalige horizontale programmering.
Grootte van evenementen is afhankelijk van de fysieke
mogelijkheden en de belasting die het bos aankan.
Waar nodig zal ecologisch advies worden gevraagd

1.3 Omgeving
Het sportpark grenst aan de zuidkant aan het
kazerneterrein van de KMAR, aan de west- en noordkant
aan het bos en aan de oostkant aan woningen. Deze
woningen zijn weliswaar niet pal naast het terrein
gelegen, maar ondervinden wel direct de gevolgen van
versterkt geluid, de aan- en afvoer en het parkeren.
Ook is er aan de oostkant een sportschool gelegen
(Club Pellikaan). Het terrein is volledig groen opgezet:
velden, struiken en bomen langs de randen en stukjes
bos ertussen in. Op het terrein zijn kantines van de
diverse sportverenigingen aanwezig. Deze zijn in
principe alleen tijdens en rondom wedstrijden en andere
verenigingsgerelateerde activiteiten geopend. Het terrein
heeft geen openbare voorzieningen op het gebied van
horeca of voorzieningen zoals openbare toiletten.
•
Groen, tegen woonwijk
•
veel sportverenigingen
•
Geen horeca

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•

•
•

De netto oppervlakte van het Orderbos is circa
20.000 m2 verdeeld over meerdere velden.
De maximale theoretische publiekscapaciteit is bepaald
op 1 persoon per m2 zijnde 20.000 personen. Afhankelijk
van het evenement en het plaatsen van objecten zoals
podia e.d. dient dit maximale aantal bezoekers naar
beneden te worden bijgesteld.
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden via de rondweg .
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via de
Apeldoornse Ring, de Sportlaan en de Asselsestraat.
Bij evenementen moet ervoor worden gezorgd dat
geparkeerde auto’s op de toegangsroutes niet de
weg blokkeren waardoor hulpverleningsdiensten bij
calamiteiten slecht kunnen passeren.

•

•

•

Aan de rondlopende weg door het Orderbos staan
straatlantaarns. In het middengebied is geen verlichting
aanwezig.
Voor barbecues en open vuren moet apart toestemming
worden gevraagd via de evenementvergunning en die
wordt heel terughoudend verleend.
Er is geen permanent cameratoezicht.

2.2 Geluid
Het Orderbos ligt buiten het centrum. Het akoestische omgevingstype kan worden aangemerkt
als relatief stil gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies.
Voor evenementen in het Orderbos gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

Norm in
dB(A)/dB(C)***
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I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt
II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid
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*		
		
**		
		
***		
		
		
		
		

Maximum aantal aaneengesloten dagen
Alleen op collectieve feestdagen of als er de daaropvolgende dag een feestdag is
(bijvoorbeeld de woensdag voor Hemelvaartsdag), geldt voor die dag de regeling van vrijdag en zaterdag;
er geldt voor maximaal drie dagen een eindtijd van 1:00 uur, mits deze dagen zijn opgenomen in de evenementenkalender en
dit geen aaneengesloten dagen betreft.
Toetsing vindt plaats door middel van geluidmetingen met een klasse 1 of 2 meter op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en
op 2 meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen van derden; hierbij wordt het gemiddelde geluidsniveau bij een
meetduur van 1 minuut vastgesteld en worden er geen correcties toegepast; bij een geluidsevenement (buiten een inrichting)
van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat
wordt voldaan aan de voorschriften en rapporteert zij deze na afloop in de vorm van een korte rapportage.

2.3 Overige wetgeving
Natuurwetgeving

Bestemmingsplan

Het Orderbos grenst aan Natura 2000 gebied waarvoor geldt
dat de natuurlijke kwaliteiten van dat gebeid niet mogen
worden aangetast. Bij het aanvragen van evenementen
moet daar rekening mee worden gehouden. Langdurige en
verstoringsgevoelige evenementen kunnen niet gedurende het
broedseizoen gehouden worden. Bij kleinschaliger evenementen
zijn er beperkingen met betrekking tot geluid en duur van het
evenement tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Buiten
het broedseizoen gelden deze beperkingen niet.

In het bestemmingsplan Brink en Orden is opgenomen dat in
het Orderpark evenementen op het gebied van buitensport
en recreatie zijn toegestaan, in hoofdzaak gericht op
outdooractiviteiten waarbij:
•
Eén grootschalig evenement met een duur van maximaal vier
dagen per jaar is toegestaan, exclusief opbouw en afbouw;
•
Eén middelgrote evenement met een duur van maximaal één
dag per jaar is toegestaan, exclusief opbouw en afbouw;
•
Vijf kleinschalige evenementen met een duur van maximaal
vier dagen per jaar zijn toegestaan, exclusief opbouw en
afbouw waarbij het totaal aantal dagen waarop kleinschalige
evenementen worden gehouden op jaarbasis niet meer
dan tien dagen bedraagt, exclusief opbouw en afbouw.
•
Een evenement met minder dan 100 bezoekers gedurende
de gehele duur van het evenement wordt niet meegerekend
bij het aantal toegestane evenementen omdat deze
wordt beschouwd als een ‘niet-belastend’ evenement.
Kleinschalige evenementen zijn (volgens het bestemmingsplan)
evenementen voor maximaal 5000 personen. Bij grootschalige
evenementen liggen de bezoekersaantallen tussen de
10.000 en de 15.000 personen. De middencategorie
valt tussen de twee genoemde grenzen.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer
•
•

•

•
•

Vanaf het NS-station rijdt een directe buslijn naar het
Orderbos
Bushalte bevindt zich op ongeveer 5 minuten
loopafstand aan de laan van Spitsbergen ter hoogte van
verzorgingshuis Mandala.
Er is beperkte parkeergelegenheid aanwezig bij
sportcentrum Pellikaan, bij AV ‘34 en aan de in het
sportpark gelegen rondlopende weg. Er zijn mogelijk
afspraken te maken met de kazerne over de benutting
van hun parkeerterrein. Parkeren aan de Asselsestraat
en in het naast het gebouw Mandala gelegen is
ongewenst. Veel parkeerterreinen zijn gewoon in
gebruik, aandacht voor alternatieve vormen van komen
naar het evenement.
Fietsen kunnen in grote hoeveelheden naast de weg of
bij de sportverenigingen worden geparkeerd.
Bij grootschalige evenementen wordt de organisator
gevraagd een verkeers- en parkeerplan te maken: hoe
worden mensen begeleid naar veilige parkeerplekken..

3.2 Openbare ruimtes
•
•

•

•
•
•

•
•

Deels verharde, deels onverharde ondergrond.
In geval van bevestiging van objecten aan bomen is
eerst overleg vereist met de (wijk)beheerder. Zo nodig
dienen beschermende maatregelen te worden genomen
om bomen te beschermen op de boomwortels tegen
beschadiging, vernieling of verdichting van boom en
bodem.
Bescherming bomen en boombunkers, straatwerk en
meubilair noodzakelijk. Er mag geen spoorvorming
optreden in de grond.
Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor
contact op met de wijkbeheerder telefoon 14 055.
Er is geen stroom- en wateraansluiting aanwezig.
Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig,
de organisator dient te voorzien in voldoende
voorzieningen in aansluiting met de verwachte
bezoekersaantallen.
Open vuur, alsmede barbecueën, is in verband met
brandgevaar verboden.
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en
schadevrij opleveren van het terrein. Kosten voor
eventuele schade en reparatie aan gemeentelijke
eigendommen worden verhaald op de organisatie.

3.3 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
De sportverenigingen in het park dienen te worden
geïnformeerd over voorgenomen evenementen om deze met
hen af te stemmen. Daarnaast dient de organisatie van een
evenement schriftelijk informatie over het evenement aan de
omwonenden en omringende bedrijven te sturen. Dit gebeurt
uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het evenement en bevat
de volgende gegevens: datum, tijden, soort evenement en
telefonische bereikbaarheid van de organisatie voor, tijdens
en na het evenement.
De volgende straten ontvangen deze informatie bij
belastende evenementen:
•
Sportlaan tussen Laan van Spitsbergen en het eind van
het sportpark
•
Westkant van de Laan van Spitsbergen tussen Sportlaan
en Asselsestraat
•
Asselsestraat tussen Laan van Spitsbergen en eind van
het sportpark
•
Sportpark Orderbos
•
Marezatenstraat
•
Frankenlaan
•
Saksenlaan met zijstraten/hofjes
Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de wijkraad
Orden. De Asselsestraat kent een eigen belangenvereniging
die ook dient te worden geïnformeerd: de werkgroep
Asselsestraat.
Bij een niet-belastend evenement kan dit beperkt blijven tot
de in het park gevestigde sportverenigingen, de wijkraad
Orden en de belangenvereniging van de Asselsestraat.

Samenvatting instructies organisator
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn
gesteld in de evenementenvergunning en dit locatieprofiel.
Zorg voor voor- en naschouw van het evenemententerrein via de verantwoordelijke wijkbeheerder(telefoon 14 055).
Regel het opruimen van het terrein, bijvoorbeeld via Circulus.
Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden.
Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.
Houd rekening met de maximale geluidsnormen bij het evenement.
Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’.
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