Onderwerp: Pleinvrees en De Zon organiseren op 4 en 5 juni 2022 hun festival op de NDSM-Werf.
Beste buren en bewoners van Amsterdam-Noord, de Silodam en de Houthavens,
In het kort
Na twee jaar afwezigheid keren Pleinvrees en De Zon dit jaar terug naar de NDSM-Werf om hier een zomerfestival
te organiseren. Pleinvrees en De Zon vinden dit jaar plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juni. Met deze brief
informeren we u graag wat dit voor u en andere omwonenden betekent en op welke manier wij eventuele overlast tot
een minimum proberen te beperken.
Pleinvrees is al 12 jaar niet meer weg te denken uit de Nederlandse evenementenwereld. Het kenmerkt zich door de
typische ‘Pleinvrees sound’ dat zich focust op melodieuze Deephouse met hier en daar een flirt naar verschillende
zijstromen. Naast fijne muziek is het festival een grote ontdekkingsreis langs kleine stages, bijzondere feestvogels en
dat met een fijne, ongedwongen sfeer. Artiesten komen niet voor niets graag op Pleinvrees Festival draaien! Verwacht
dit jaar dan ook weer oude bekenden, nieuwe vrienden en aanstormend talent!
Op de zondag zal De Zon Festival plaatsvinden. Ieder jaar wordt hier het zomerseizoen gevierd met een gezellig
publiek vol zonneaanbidders. Het festival biedt Dance, Disco, Hiphop, R&B, Rock, Hitjes, Après-ski en zelfs Hollandse
meezingers. Verspreidt over acht (grote en kleine) stages is De Zon de ideale vakantiedag in eigen stad.
Beide festivals vinden plaats van 12.00 tot 23.00 uur en trekken voornamelijk Amsterdamse bezoekers aan.
Werktijden en shows
Hieronder vindt u een overzicht van onze werktijden en shows:
Datum
Omschrijving
Tijden
30 mei t/m 3 juni
Opbouw
08:00 - 20:00
3 juni
Soundcheck*
17:00 - 19:00
4 juni
Pleinvrees Festival (zaterdag)
12:00 - 23:00
5 juni
De Zon Festival (zondag)
12:00 - 23:00
6 t/m 8 juni
Afbouw
08:00 - 20:00
*Soundchecks vinden plaats tussen 17:00 – 19:00 uur en nooit langer dan één uur aaneengesloten.
Maatregelen omgeving
We doen er alles aan om voor iedereen een aantrekkelijk evenement te organiseren. Om overlast te minimaliseren
hebben wij onder andere twee evenementen in één weekend gepland in plaats van deze te verspreiden over twee
weekenden. Door het combineren van de evenementen wordt mogelijke overlast door transport/op- en afbouw
beperkt.
We stimuleren bezoekers daarnaast om duurzaam te reizen en vervoersbewegingen en -middelen zoveel mogelijk te
beperken. Om de reguliere pont zoveel mogelijk vrij te houden, huren we ponten in via de GVB die zullen aanmeren
op een eigen pontaanlanding. Anders dan voorgaande jaren is deze evenementenaanlanding gevestigd aan de kop
van de Ms. Van Riemsdijkweg en niet meer bij Noorderlicht. Het gevolg is dat de horeca en ateliers in dit gebied enkel
te voet of per fiets begaanbaar zijn tijdens de openingstijden van de evenementen.
De meeste bezoekers verwachten we tussen 13:00 en 18:00 uur en vertrekken tussen 22:00 en 00:00 uur. Tijdens en na
het evenement houden beveiligers en verkeersregelaars toezicht in de directe omgeving van het evenemententerrein.
Zij controleren of bezoekers zich op een nette manier naar het evenement of naar huis begeven. Daarnaast houden
medewerkers de omgeving tijdens en na het evenement schoon.
Vanzelfsprekend investeren wij ook in extra maatregelen om geluidoverlast tegen te gaan, dit jaar meer dan ooit. In
2021 zijn onze geluidsexperts in samenwerking met de gemeente en de Stichting NDSM druk bezig geweest met het
testen van versterkt geluid op de NDSM-Werf in combinatie met de nieuwbouwwoningen. Met behulp van de
resultaten van de geluidtesten hebben wij extra maatregelen getroffen om geluidoverlast te minimaliseren. Zo werken
wij met delay stacks, monteren wij meetapparatuur om binnen de gestelde geluidsnormeringen te blijven en hebben wij
een professionele geluidsadviseur ingeschakeld om de richting van de geluidsstromen te laten berekenen, om zo het
minst mogelijk geluidsoverlast te creëren. Tijdens het evenement voeren wij binnen en om het evenemententerrein
diverse geluidmetingen uit.
Verkeersmaatregelen (RVV en TVM)
Om het verkeer veilig en in goede banen te begeleiden willen we u vragen rekening te houden met de volgende
verkeersmaatregelen.
• Het is helaas niet mogelijk te parkeren op het NDSM-Plein/Scheepsbouwkade vanaf 30 Mei 08:00 uur tot en
met 9 juni 08:00 uur.
• Het is helaas ook niet mogelijk te parkeren aan de Ms. van Riemsdijkweg (vanaf kruising T.T. Neveritaweg), op
4 en 5 juni.

•
•

Het NDSM-Plein is op 4 en 5 juni afgesloten. Al het verkeer wordt omgeleid via de Scheepsbouwkade.
De Ms. van Riemsdijkweg vanaf de kruising NDSM-plein is op 4 en 5 juni van 22:00 – 01:00 uur enkel te voet
of per fiets bereikbaar, al het overige verkeer zal hier worden tegengehouden.
• Om parkeeroverlast van fietsen tegen te gaan zijn de parkeerplaatsen op de Oslofjordweg op 4 en 5 juni
deels ingezet als fietsenstalling en beperkt beschikbaar voor auto’s.
• Rondom het evenemententerrein begeleiden tijdelijke verkeersborden de leveranciers, crew en bezoekers van
het evenement.
Overige wegafsluitingen zijn bedoeld om het gebied te ontzien van verkeer en gelden niet voor bestemmingsverkeer.
Vrijwilligerswerk bij Pleinvrees en De Zon
We kunnen alle hulp gebruiken om een mooi evenement neer te zetten. Wil u hieraan meewerken? En lijkt het u leuk om
een kijkje achter de schermen te krijgen? Kijk dan op revolutionfoundation.nl/events/ - shifts voor de beschikbare
diensten. In ruil voor vrijwilligerswerk bieden we verschillende toegangskaartjes voor Pleinvrees, De Zon en andere
festivals aan. We maken graag kennis met u, dus laat vooral van u horen!
Buurtbewoner tickets
We stellen graag tickets tegen een gereduceerde prijs beschikbaar voor onze buren. Om hiervoor in aanmerking te
komen kunt u in een online formulier invullen: hierbij kiest u voor zaterdag (Pleinvrees) of zondag (De Zon). Het
formulier is te vinden op https://bit.ly/PVDEZON_buurtbewonertickets2022 of door de onderstaande QR-code te
scannen met de camera van uw telefoon. Aanmelden voor een ticket kan tot en met vrijdag 20 mei 18:00 uur. Er zullen
500 tickets per event beschikbaar zijn (1000 in totaal), tegen een gereduceerde prijs van €35, en worden uitgegeven
o.b.v. wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Uiterlijk vrijdag 27 mei voor 18:00 uur ontvangt u dan een link naar uw
ticket in uw mailbox. Het is niet nodig om voor die tijd hierover te mailen.
Scan onderstaande QR-code om het formulier in te vullen:

Klachten en contact
Bij klachten over het geluid of andere zaken kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam via
het gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar), of via de website van de gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.
U kunt ook contact opnemen met ons via het volgende telefoonnummer: 020-5160083. Wij zijn de gehele opbouw en
festivaldagen bereikbaar. Iedere vraag zal direct in behandeling worden genomen door de organisatie. Bij vragen
over deze brief of het evenement kunt ook altijd mailen naar team Pleinvrees en De Zon: buren@pleinvrees.net.
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team Pleinvrees en De Zon

