LOCATIEPROFIEL
EVENEMENTEN
BOSWEIDE IN PARK
BERG EN BOS
Bij locatie passende evenementen, ‘groen’ karakter,
geen zware evenementen
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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
Het Stadspark Berg en Bos is een mooie afwisselende
natuurlocatie. Het park is in de jaren ’30 aangelegd
als werkverschaffingsproject. Het is mooi van opzet.
Afwisselend en goed onderhouden. Het Stadspark
biedt plaats aan de nationaal bekende Apenheul maar
ook aan meer regionaal georiënteerde attracties
zoals het Klimbos. Het voorste deel van het gebied is
ontworpen en ingericht als een park, het achterste deel
is een bosgebied waar je kunt wandelen en ‘dwalen’.
In het tussengebied ligt de uitdagende speelweide,
de bosweide, de vijver met een soort ‘tribune’ er aan
vast, gebouw De Start dat beschikt over een grote
conferentieruimte. Daarnaast is er een omheind stuk
achter de speelweide waar je de wilde zwijnen van dichtbij
kunt zien. En soms, als je geluk hebt, ook de edelherten.

diverse evenementen georganiseerd waaronder het
Openlucht Filmfestival en Lumido. Het is een plek
voor onthaasten, ontspanning, spelen en ontdekken
en maakt onderdeel uit van Natura 2000.

Dit locatieprofiel beperkt zich tot de Bosweide.

•
•
•

1.1 Ambitie
Stadspark Berg en Bos is een groot natuurstadspark
waarbij natuur en cultuur elkaar treffen. Het park
bestaat uit diverse open gebieden, wandelroutes
en een vijver. Ook zijn de Apenheul en het Klimbos
er gevestigd. In het park worden op diverse plekken

1.2 Gewenste programmering
•
•
•
•
•

Liefst gericht op familie
Open karakter
Geen programmering gericht op luide muziek
Aansluitend bij sfeer en historische
karakter van het park
Passend in de natuurlijke omgeving

1.3 Omgeving

•

Recreatief gebied
Publiekspark
Diverse attracties in het park (klimbos,
Apenheul, speelweide)
Aansluitend op villawijk met historisch
en chique uitstraling

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•
•

•

De bruto oppervlakte van de bosweide is circa 50.000 m2
De netto oppervlakte is circa 40.000 m2
De maximale theoretische publiekscapaciteit is bepaald
op 1 persoon per m2 zijnde 40.000 personen. Het
bestemmingsplan biedt maximaal ruimte voor 10.000
personen.
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden richting
Asselsestraat, JC Wilslaan en Soerenseweg

•
•

•
•

Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via de
Asselsestraat en de Soerenseweg
In het voorste gedeelte van het park is verlichting
aanwezig langs de verharde paden. Achterin het park is
geen verlichting aanwezig.
Er is geen permanent cameratoezicht aanwezig
Park wordt door middel van een hek afgesloten op vaste
tijden. Te voet kan het park te allen tijden verlaten
worden.

2.2 Geluid
De bosweide van Park Berg en Bos ligt in de natuur. Het akoestische omgevingstype kan
worden aangemerkt als zeer stil gebied met geluidgevoelige functies.
Voor evenementen op de bosweide van Park Berg en Bos gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Type I

Frequentie

•

•

Type I I

0

3 (6) – Grootschalig.
Maximum van jaarlijks
zes dagen.
6 (20) – Kleinschalig.
Maximaal jaarlijks 20
dagen

Duur/eindtijd

Norm in
dB(A)/dB(C)***

Vr-za**

Zo-do*

24:00

23:00

60/73

24:00

23:00

n.v.t.

I		
II		

I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt
II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid

()		
*		
		
**		
		
		
		
		

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;
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.

Grootschalig houdt in 5.000 – 10.000 gedurende de hele duur van het evenement. Kleinschalig houdt in max 5.000 bezoekers
gedurende de gehele duur van het evenement.
Het jaarlijkse filmfestival kent zijn oorsprong voordat het bestemmingsplan werd opgesteld en valt daarmee onder een
uitzonderingssituatie in die zin dat er een eindtijd wordt aangehouden van 24.00 uur op de festivaldagen. Per filmavond zijn niet meer
dan 5000 bezoekers aanwezig en daarmee wordt het gezien als kleinschalig. De geldende geluidsnorm voor Type I-evenement wordt
aangehouden en voldoet in de praktijk. In 2016 duurde het festival negen dagen en dat is dan een deel van het maximum aantal van 20
dagen in totaal voor het hele jaar.

Verlichting
Verlichting is toegestaan tussen 7.00 en 23.00 uur. Voor het filmfestival is een uitzondering gemaakt tot 24.00 uur. Buiten deze
tijden is geen rechtstreekse verlichting op de bosrand en de hemel toegestaan. Verlichting na 23.00 uur moet gericht zijn op veilige
verplaatsing van bezoekers of om terreininrichting te bewaken.

2.3 Overige wetgeving
Natuurwetgeving

Bestemmingsplan

Park Berg en Bos maakt deel uit van de Veluwe, het grootste
aaneengesloten natuurgebied op het land van Noordwest
Europa. Het gebied is daarom aangewezen als Natura
2000-gebied. Bescherming van Natura 2000-gebied is via
Europese richtlijnen verankerd in de Nederlandse wetgeving.
Deze bescherming houdt in dat er in de
Natura 2000-gebieden geen activiteiten mogen plaatsvinden
die de natuurlijke kwaliteiten van het gebied aantasten.

In bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving zijn specifieke
regels opgenomen voor de bosweide.

Voor het gehele gebied geldt dat langdurige en
verstoringsgevoelige evenementen niet gedurende het
broedseizoen gehouden kunnen worden. Dat broedseizoen
loopt van 15 maart tot 15 juli. Voor het gedeelte bosweide
geldt deze restrictie ook buiten het broedseizoen.
Bij kleinschaliger evenementen zijn er beperkingen met
betrekking tot geluid en duur van het evenement tijdens
het broedseizoen. Buiten het broedseizoen gelden deze
beperkingen niet. Er zijn meerdere vergunningen nodig in
verband met broedseizoen en bescherming van specifieke
soorten. Bij de aanvraag van de evenementvergunning
wordt daar aanvullende informatie over gegeven.

Bosweide
Op het terrein van de bosweide is het onder voorwaarden
toegestaan om kleine- en grootschalige evenementen te houden:
•
Maximaal 3 grootschalige evenementen
(5.000 – 10.000 bezoekers gedurende de gehele duur van
het evenement) waarbij de totale (gezamenlijke) duur van
de evenementen per jaar maximaal zes dagen bedraagt;
•
Maximaal 6 kleinschalige evenementen op jaarbasis
(max 5.000 bezoekers gedurende de gehele duur
van het evenement) met een totale (gezamenlijke)
duur van de maximaal twintig dagen;
•
Deze evenementen zijn alleen toegestaan in de
tijdsperiode tussen 07:00 uur en 23.00 uur;
•
Verlichting moet worden afgeschermd;
•
Voertuigen mogen alleen gebruikt worden voor afen aanvoer van personen (niet zijnde de bezoekers)
en materialen en dat tot 10.00 uur ‘s ochtends.
•
Permanente bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
in de vorm van hekken en afscheidingen zijn niet
toegestaan indien deze een vrije verplaatsing
van dieren tussen het evenemententerrein en
het aangrenzende bosgebied belemmeren;
•
Tussen 15 maart en 15 juli zijn geen activiteiten met
elektrisch en/of mechanisch (versterkt) geluid toegestaan;
Onder evenementen wordt in het bestemmingsplan
verstaan: periodieke en/of incidentele manifestaties zoals
sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen,
tentoonstellingen, shows, thematische beurzen en thematische
markten. Onder evenementen worden in ieder geval niet
begrepen activiteiten die zijn gericht op verkoop uit grote partijen
met een beperkt assortiment door één of enkele aanbieders.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer

3.2 Openbare ruimtes

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Vanaf het NS-station rijdt een directe buslijn naar Park
Berg en Bos
De bushalte bevindt zich tegenover de ingang van Park
Berg en Bos
Een betaalde parkeerplaats met 1.600 plaatsen bevindt
zich tegenover de ingang van Park Berg en Bos. Deze
parkeerplaats is tevens voor publiek van de aanwezige
attractieparken. Bij grootschalige evenementen
gedurende de openingstijden van deze attractieparken
zal een alternatieve parkeervoorziening georganiseerd
moeten worden dmv bijvoorbeeld pendelbussen vanaf
andere terreinen.
Naast de hoofdingang van Park Berg & Bos en
tegenover de entree van het Boschbad
(aan de Felualaan) zijn onbewaakte gratis
fietsenstallingen aanwezig.
Er mag niet met voertuigen buiten de verharde paden
gereden worden.
Alleen parkeren volgens afspraak op de aangewezen
plek(ken).
Er zijn geen voertuigen toegestaan in het voorpark
(voetgangerszone) zonder ontheffing, tenzij het
toeleveringsbedrijven zijn voor de op het park
aanwezige pachters en mits zij voor 10.00 uur op het
park aanwezig zijn.
Bevoorrading en transport in het kader van op- en
afbouw vindt plaats via de Harpweg.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Onverharde ondergrond.
De gebruiker dient te beschikken over geldige
vergunningen en/of ontheffingen.
Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor
contact op met de parkbeheerder telefoon 14 055
Er wordt alleen toestemming gegeven voor gebruik op
de verharding en/of op gazons
Er mag geen beschadiging, vernieling of verdichting
plaatsvinden.
Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan
bomen en/of verharding.
Geen voorzieningen (bij) plaatsen na of buiten de
afspraak.
Schades dienen z.s.m. gemeld te worden bij de
beheerder.
De gebruiker mag bij op- en afbouwen de
parkbezoekers en burgers in de omgeving niet
hinderen.
Tijdens tussentijdse afwezigheid altijd alle
voorzieningen veilig en opgeborgen achterlaten.
Er is stroomvoorziening aanwezig.
Evenementenbeheerder ACCRES is verantwoordelijk
voor het in en/of uitschakelen van de elektrische
installatie op het park, mits de tijdelijke installatie
van de gebruiker goed en veilig bevonden is volgens
de geldende normen (NEN 3140). Dit dient schriftelijk
vastgelegd te zijn.
Tijdens evenementen kan gebruik worden gemaakt van
de aanwezige toiletten. Organisator is verantwoordelijk
voor het plaatsen en het onderhouden van de
benodigde sanitaire voorzieningen
Open vuur, alsmede barbecueën is i.v.m. brandgevaar
verboden
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en
schadevrij opleveren van het terrein. Eventuele schade
wordt verhaald op de organisator.

3.3 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie
over het evenement aan de omwonenden en omringende
bedrijven. Dit gebeurt uiterlijke 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:
•
J.C. Wilslaan vanaf de rotonde met de Jachtlaan tot aan de
kruising met de Soerenseweg.
•
Burgemeester Rosmaele Nepveulaan vanaf de entree van het
park tot aan de kruising met de Felualaan
•
De zijstraten van de J.C. Wilslaan tussen Jachtlaan en entree
park

Afhankelijk van de plek waar het evenement in het park
plaatsvindt en de gekozen parkeeroplossing dienen ook de
daarbij gelegen straten te worden geïnformeerd. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan de Asselsestraat tussen de rondweg en het
sportpark Orderbos.
Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de wijkvereniging
Berg en Bos en, indien aan de zuidkant wordt geparkeerd, naar de
wijkraad Brink & Orden en de belangenvereniging Asselsestraat.
Bij een niet-belastend evenement kan dit beperkt blijven tot de
in het park gevestigde ondernemingen, de wijkvereniging Berg
en Bos en, indien aan de zuidkant wordt geparkeerd, naar de
wijkraad Orden en belangenvereniging 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 parkbeheerder
(telefoon 14 055).
Regel het opruimen van het terrein.
Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden, ondernemers en wijkraden.
Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.
Houd rekening met de maximale geluidsnormen en verlichtingseisen bij het evenement.
Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’.
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