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EVENEMENTEN IN NATUURNETWERK NEDERLAND 

Spaarnwoude Houtrak 
Recreatiegebied Spaarnwoude Houtrak is een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied in Halfweg 
in de gemeente Haarlemmermeer. Maar het NNN-gebied is door het gemeentebestuur niet 
verankerd in het bestemmingsplan. Dit schijnt op meerder locaties in het land het geval te zijn. 
Hierdoor kan de gemeente Haarlemmermeer jaarlijks 5 grootschalige (dance-)evenementen (met 
ieder 2 evenementdagen) toestaan. In totaal zijn er dus 10 evenementdagen mogelijk met 50.000 
bezoekers per dag. En dat is slecht voor de natuur en het milieu.  

Biodiversiteit 
Voor plannen binnen de NNN geldt het 'Nee, tenzij principe'. Ingrepen worden niet toegestaan 
tenzij uitgesloten is dat de ingreep een negatief effect heeft op de NNN. 

Volgens de vergunningen van de (dance-)evenementen mag in Spaarnwoude Houtrak tijdens 
dance-evenementen geen geluid en licht richting het struweel uitgestoten worden. Maar de 
evenementen staan midden in het struweel, dus dat is in de praktijk een onmogelijke eis. De 
gestelde voorwaarde geeft wel heel duidelijk aan dat wat hier plaatsvindt niet goed is voor de 
fauna. Maar het voorkomt de negatieve gevolgen niet. 

Eventuele broedplaatsen voor vogels worden vroeg in het voorjaar preventief verwijderd. Ook riet 
en watervegetatie wordt lokaal verwijderd om te voorkomen dat amfibieën en watervogels zich 
gaan voortplanten op die plekken. Het natuurbureau dat alles grondig heeft onderzocht in 
opdracht van de organisator, schaamt zich niet om dit op te nemen in hun rapport. En de 
gemeente schaamt zich niet om de vergunning op deze basis te verlenen. 

Het gewicht van het festival zorgt dat de bodem inklinkt, en dat is niet fijn voor de wormen en 
daarmee ook slecht voor de vogels. Maar dit wordt nergens genoemd terwijl dit onder de 
deskundigen toch echt wel bekend en erkend is. 

Evenementen in NNN-gebieden zijn in strijd met het doel van NNN. Het is bovendien onlogisch om 
een natuurbeschermingsstatus (en subsidie) te verlenen aan NNN-gebieden met als doel 
bevordering van de biodiversiteit en het verbinden van de verschillende natuurgebieden in het 
land, om vervolgens - om die natuur te bekostigen - er schade aan toe te brengen. 

Stikstof en fijnstof 
De grootste vervuilers van (dance-)evenementen zijn de stroomvoorzieningen, de 
verkeersbewegingen en de aan- en afvoer van materialen bij een evenement. Dit zorgt voor (veel) 
stikstof- en fijnstofuitstoot. En bij evenementen met 40.000 bezoekers zoals Awakenings is een 
grote hoeveelheid intimiderende voertuigen nodig om de benodigde tenten op te bouwen. 

Terwijl stikstof en fijnstof toch wel een aardig actueel onderwerp is, zien wij dit in de 
natuurtoetsen bij de vergunningen niet terug. Deskundigen geven aan dat de praktijk inmiddels 
leert dat er sneller sprake is van nadelige effecten van stikstofdepositie op natuurgebieden dan 
men denkt. Ook recreatieve activiteiten zoals een kleinschalig festival of ander evenement kunnen 
schadelijk zijn voor een nabijgelegen beschermd natuurgebied. Laat staan de grootschalige 
evenementen zoals Awakenings midden in Spaarnwoude Houtrak en Open Air in het Gaasperpark, 
beide NNN-gebieden. 
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Vuurwerk 
Vuurwerk heeft impact op grote afstand en hoort niet in een NNN-gebied en zeker niet in het 
broedseizoen. Het is ook niet logisch dat evenementen in een NNN-gebied afsluiten met 
vuurwerk. Vuurwerk zorgt bovendien voor veel fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem.  

Na het evenement 
Na afloop van een evenement ligt het park er gehavend bij. Maar de schade aan de natuur en het 
milieu wordt nog altijd ontkend door de organisator, het recreatieschap, de gemeente en de 
Provincie.  

Kortom 
Evenementen horen niet thuis in NNN-gebieden. Zij veroorzaken schade aan de biodiversiteit in 
NNN-gebieden. Terwijl juist de NNN-gebieden bedoeld zijn voor het behoud en de bevordering 
van die biodiversiteit. Evenementen zijn bovendien een bron van stikstofdepositie en vinden vaak 
plaats in NNN-gebieden. En stikstofdepositie is schadelijk voor de natuur. Het bewustzijn van deze 
onlogische gang van zaken lijkt bij de overheid te ontbreken en steekt schril af tegen de aandacht 
die uitgaat naar het verminderen van stikstofdepositie terwijl de evenementen in (en rondom) 
NNN-gebieden ongehinderd doorgaan. 
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