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Bewoners Zijkanaal
vluchten voor herrie

Krant

Het ene muziekfestival is nog niet
voorbij, of de volgende dient zich
alweer aan. Komend weekeinde
wordt op het N1-terrein in het
westelijk havengebied ’Vunzige
Deuntjes Festival’ - hip hop urban gehouden. ,,Als de wind ongunstig
staat, wordt het een hel voor ons’’,
verzucht Francis de Waal, namens
de bewoners langs Zijkanaal F.
Van onze verslaggever
De industriekavel N1 ten noorden van Halfweg is
door Amsterdam aangewezen voor het houden van
dance- en technofestivals, omdat die niet meer in de
stad terecht kunnen. De locatie is een terrein gelegen in de hoek van de Westrandweg. Dit jaar zijn drie
'pilots gepland; twee zijn er al geweest en dit weekeinde volgt de derde. In september neemt de gemeenteraad van Amsterdam een besluit of ermee
wordt doorgegaan. Zo ja, dan volgen in oktober een
vierde festival en volgend jaar nog eens twaalf.
Met name bewoners van woonarken aan Zijkanaal F
(verenigd in de actiegroep GeenN1), Tuinpark de
Groote Braak, Droompark Spaarnwoude, HalfwegNoord en Zwanenburg ondervinden grote hinder.
,,Amsterdam creëert hiermee een monster'', stelt De
Waal onomwonden.
De kanaalbewoners wisten niet waar ze het moesten
zoeken toen twee weken geleden 'Awakenings' op
het festivalterrein in Houtrak werd gehouden. De
harde oostenwind zorgde ervoor dat de dreunende
bassen toto in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal
en Spaarndam waren te horen. Bij de politie kwamen
tientallen klachten binnen. ,,Maar wat jullie in Haarlem ervaren, dat is peanuts in vergelijking met wat
wij hier aan Zijkanaal F al 17 jaar ervaren'', zegt Francis de Waal. ,,Van die 40.000 mensen die op dat festivalterrein staan, komt 70 procent uit het buitenland.
Dat vertelde iemand van de organisatie van Awakenings mij de eerste keer. Die festivalgangers komen
met de auto en met het vliegtuig om hier feest te vieren. Maar wij als bewoners kunnen er niet meer tegen.’’
De Waal meent dat de meetmethoden voor het geluid, die bijvoorbeeld door de gemeente Haarlemmermeer worden gehanteerd (Haarlemmerliede
gaat onder Haarlemmermeer vallen), verouderd zijn.
,,Haarlemmermeer hanteert nog de norm van twintig
jaar geleden Toen waren er nog geen diepe bassen.
Het muziektype dat bij dit soort festivals hoort, bestond toen nog niet. Die max 70 dB(A) die zij als
norm stelt gaat alleen over de midden- en hoge tonen. Het is voor bewoners op het zijkanaal een hel.’’
In augustus volgen nog veel meer festivals, zoals
Dutch Valley (18/8), Latinvillage (19), Mysteryland (25
en 26) en Wooferland (25 augustus). Bewoners van
Zijkanaal F zijn in die periode gevlucht naar stille en
rustige oorden.
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