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Goedemorgen collega's 

Graag dit schrijven (bijlage en email) als officieel stuk registeren en in proces nemen. 
Bedankt, groet, 
Griffiebureau 

Van: Boschenvaart fmailto:lex.rietveld@boschenvaart.nll 
Verzonden: woensdag 13 maart 2013 9:45 
Aan: Griffiebureau Griffiebureau 
Onderwerp: advies festivals haarlemmerhout 

T.a.v. Griffiebureau Gemeente Haarlem 

Bijgaand tref t u het advies aan van de adviescommissie Haarlemmerhout inzake de Bevrijdingspop en het 
Houtfestival, met het verzoek dit advies onder de aandacht te brengen van het voltallige college van 
Burgemeester en Wethouders. 

Met vriendelijk groet. 

Namens de adviescommissie Haarlemmerhout 
Lex Rietveld (voorzitter) 
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Adviescommissie Haarlemmerhout 

Secretariaat/postadres: Diana Bakboord, postbus 2003 PB Haarlem; Bakboord@haarlem.nl 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders Haarlem 

Betreft: advies festivals in de Hout; Bevrijdingspop en Houtfestival 

Haarlem, 13 maart 2013 

Geacht college. 

Ter voorbereiding op Bevrijdingspop en het Houtfestival 2012 heeft u een aantal 
beheermaatregelen getroffen, zoals vastgelegd in uw besluit d.d. 20 maart 2012. 

Wij hebben helaas moeten constateren dat, ondanks deze beheermaatregelen, tijdens de 
festivals in 2012 toch grote schade is toegebracht aan het Vlooienveld. Niet alle 
beheermaatregelen zijn adequaat uitgevoerd waardoor de grasmat zwaar beschadigd is, de 
ondergrond verder verdicht is en diverse stamvoeten/oppervlaktewortels beschadigd zijn 
geraakt (met gevaar voor infectie). 

Op basis van het in voornoemde nota aangehaalde advies van Bomenwacht Nederland, d.d. 
8 april 2011, zijn er inmiddels - met inzet van gemeenschapsgelden - enkele 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De bodem rondom een aantal bomen is "geploft" en er 
is bekisting aangebracht. Wij hopen dat deze maatregelen enig soulaas bieden. Ook de 
grasmat op het middenterrein is gerenoveerd, echter nog zonder het gewenste resultaat. 
Door de verdichting van de ondergrond kan het regenwater niet goed weg. Extra 
maatregelen (drainage) zijn in voorbereiding. 

Advies korte termijn 

De Adviescommissie Haarlemmerhout adviseert met betrekking tot de beide festivals de 
beheermaatregelen, zoals omschreven in uw nota van 20 maart 2012, aan te scherpen en 
deze maatregelen goed vast te leggen in een Gemeentelijke evenementenvergunning en in 
een privaatrechtelijk contract "Tijdelijke ingebruikgeving". 

In bijzonder: 

- Verlaging/maximering van het bezoekersaantal 
- Strikte toepassing van de door Bomenwacht Nederland aangegeven zonering. De grenzen 
van de zone dienen ter plaatse te worden vastgesteld en gemarkeerd. 
- Beperking aslast voor de voertuigen. 
- Om stamschade te voorkomen, dienen de betreffende bomen te worden voorzien van 
adequate/ruime stambescherming. 
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- Tijdens de opbouw, tijdens de evenementen zelf, maar vooral ook bij de (nachtelijke) 
afbouw, dient het Gemeentelijk toezicht op de zorgvuldige uitvoering van de 
werkzaamheden te worden geïntensiveerd. 

Tevens adviseren wij het hoofdpodium te plaatsen op de rijbaan tegenover het 
Provinciehuis. Zo is dan op het Vlooienveld slechts beperkt bouwverkeer met zware 
heftrucks noodzakelijk. Daarmee zal de druk op het Vlooienveld aanzienlijk afnemen. 

Advies lange termijn 

De Adviescommissie HH onderkent het grote belang van beide festivals voor Haarlem en wil 
beslist niet dat de Haarlemmerhout een etalage wordt waar alleen maar naar gekeken kan 
worden. De Hout is voor alle Haarlemmers en de Adviescommissie wil graag een passend 
gebruik bevorderen. 

Echter, het Rijksmonument Haarlemmerhout is van grote cultuurhistorische en ecologische 
waarde. Terecht wordt in de gemeentelijke nota Concept Ecologisch Beleidsplan 2013-2030 
de Hout aangemerkt als "Hotspot". De gemeente heeft betreffende de Hout een belangrijke 
zorgplicht. 
In het advies van Bomenwacht Nederland wordt geconcludeerd dat de voorgestelde 
maatregelen en randvoorwaarden niet toereikend zijn om de negatieve effecten van de 
steeds terugkerende evenementen volledig op te vangen. De groeiplaatsen van de bomen 
zullen naar verwachting verder verslechteren. 

De Adviescommissie Haarlemmerhout acht, door de toename in omvang van beide festivals 
(o.a. steeds grotere podia en de inzet van steeds zwaarder materieel) en de explosieve 
toename van het bezoekersaantal, het gebruik van het Vlooienveld voor deze festiviteiten 
niet meer passend. 

Op grond van het bovenstaande adviseert de Adviescommissie Haarlemmerhout de 
Gemeente uit te zien naar een andere locatie voor de beide festivals vanaf de edities 2014 
e.v.. 

Namens de Adviescommissie Haarlemmerhout, 

Lex Rietveld (voorzitter) 

Deze brief is, niet ondertekend, per mail verzonden 
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