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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
1.1 Ambitie
Het Zuiderpark is gelegen midden in een woonwijk
in Apeldoorn Zuid waar sociale cohesie hoog in het
vaandel staat. De afgelopen jaren zijn er diverse
evenementen georganiseerd in het park, variërend
van een grote braderie met muziek tot circus.

1.2 Gewenste programmering
Het Zuiderpark is met name geschikt voor enerzijds
incidentele ‘grootschalige’ programmering, anderzijds
voor kleinschalige horizontale programmering.
Er kan een diversiteit van evenementen plaatsvinden
mits het geen grote geluidshinder geeft.
•
Liefst gericht op kinderen/familie
•
Toegankelijk karakter
•
Geen programmering met veel geluidsoverlast.

1.3 Omgeving
•

•
•
•
•
•

Het is een groen park met grasveld met struiken
en bomen. Kulturhus ‘Dok Zuid’ is er gevestigd.
In Dok Zuid zijn ook woningen en een bijzondere
zorg afdeling van Zorggroep Apeldoorn.
Verder ligt er een woonwijk om het park heen.
Woonwijk
Dok Zuid met scholen, gezondheidscentrum,
bibliotheek, CJG enz
Winkelcentrum Maasstraat
Buurthuis Maasstraat
Tabernakelkerk

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•

•

•

•
•

Verdeeld over meerdere gebieden is de oppervlakte van
het park maximaal 20.000 m2
De maximale theoretische publiekscapaciteit is bepaald
op 1,7 personen per m2 zijnde 34.000 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 richting
Marchantstraat, Oude Beekbergerweg en 1e
Wormenseweg.
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen
via Marchantstraat, 1e Wormenseweg, Ruys de
Beerenbrouckstraat en Albardastraat
Er is onvoldoende verlichting aanwezig
Er is geen permanent cameratoezicht aanwezig

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

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

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

Vr-za**

Zo-do*

Type I

8 (2)

24:00

23:00

70

Type I I

2 (2)

24:00

23:00

75/88

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;
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
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. Buiten het broedseizoen gelden deze beperkingen
niet. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Zuiderpark en omgeving’ staat toe het
houden van 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
•
•
•
•
•

•

Vanaf het NS-station rijdt een directe buslijn naar het
Zuiderpark
Bushalte bevindt zich aan het park
Er is beperkte parkeermogelijkheid op het parkeerterrein van
Dok Zuid op ongeveer 8 minuten loopafstand
Er is beperkte parkeermogelijkheid op het parkeerterrein van
de Tabernakelkerk op ongeveer 8 minuten loopafstand
Er is zeer beperkte parkeermogelijkheid bij het
winkelcentrum Maasstraat op ongeveer 10 minuten
loopafstand.
Er is geen fietsenstalling aanwezig.

3.2 Openbare ruimtes
•
•

•
•
•
•
•
•

Onverharde ondergrond (gras).
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.
Alleen rondom het Zuiderpark is straatverlichting, in het park
zelf is de verlichting minimaal.
Op het terrein dienen rijplaten gebruikt te worden
Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor contact op
met de wijkbeheerder telefoon 14 055.
Stroom en water zijn niet aanwezig in het Zuiderpark.
Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en
schadevrij opleveren van het terrein (schoonmaak
bijvoorbeeld via Circulus)

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 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:
•
Bewoners boven Dok Zuid
•
1e Wormenseweg tussen Ruys de Beerenbrouckstraat en
Maasstraat
•
Marchantstraat tussen Oude Beekbergerweg en 1e
Wormenseweg
•
Albardastraat
•
Oude Beekbergerweg tussen Ruys de Beerenbrouckstraat en
Maasstraat
•
Maasstraat tussen Oude Beekbergerweg en 1e Wormenseweg

Ondergrondse hoogspanningskabels
Door het Zuiderpark lopen over de volle lengte ondergrondse
hoogspanningskabels. De zone waarin deze kabels liggen, zijn
beschermd door middel van opstalrecht. Alles wat op en in
deze strook gebeurt, moet door de gemeente Apeldoorn ter
goedkeuring worden voorgelegd aan Tennet.
Onderliggend kader voor deze afspraken zijn de
‘Veiligheidsvoorschriften voor werken in de nabijheid van
ondergrondse kabelverbindingen beheerd door TenneT TSO
B.V.’, versie januari 2012. De vigerende versie van dit document
geldt. Mochten er ten opzichte van de versie 2012 afwijkingen
zijn die gevolgen hebben voor de afspraken in dit document dient
hierover tussen TenneT en de gemeente Apeldoorn afspraken te
worden gemaakt.

Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad Zuid.
Bij een Type I-evenement kan dit beperkt blijven tot de Wijkraad
Zuid.

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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