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ALGEMEEN REGIO BIJLAGE

Krant

   

Bewoners Zijkanaal
vluchten voor herrie
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 in du strie ka vel N1 ten noor den van Half weg is
door Am ster dam aan ge we zen voor het hou den van
dan ce- en tech no fes ti vals, om dat die niet meer in de
stad te recht kun nen. De lo ca tie is een ter rein ge le -
gen in de hoek van de We strand weg. Dit jaar zijn drie
'pi lots ge pland; twee zijn er al ge weest en dit week -
ein de volgt de der de. In sep tem ber neemt de ge -
meen te raad van Am ster dam een be sluit of er mee
wordt door ge gaan. Zo ja, dan vol gen in ok to ber een
vier de fes ti val en vol gend jaar nog eens twaalf.

Met name be wo ners van woon ar ken aan Zij ka naal F
(ver e nigd in de ac tie groep GeenN1), Tuin park de
Groote Braak, Droom park Spaarn wou de, Half weg-
Noord en Zwa nen burg on der vin den gro te hin der.
,,Am ster dam creëert hier mee een mon ster'', stelt De
Waal on om won den.

De ka naal be wo ners wis ten niet waar ze het moesten
zoe ken toen twee we ken ge le den 'Awa ke nings' op
het fes ti val ter rein in Hout rak werd ge hou den. De
har de oos ten wind zorg de er voor dat de dreu nen de
bas sen toto in Haar lem, Heem ste de, Bloe men daal
en Spaarn dam wa ren te ho ren. Bij de po li tie kwa men
tien tal len klach ten bin nen. ,,Maar wat jul lie in Haar -
lem er va ren, dat is pea nuts in ver ge lij king met wat
wij hier aan Zij ka naal F al 17 jaar er va ren'', zegt Fran -
cis de Waal. ,,Van die 40.000 men sen die op dat fes ti -
val ter rein staan, komt 70 pro cent uit het bui ten land.
Dat ver tel de ie mand van de or ga ni sa tie van Awa ke -
nings mij de eer ste keer. Die fes ti val gan gers ko men
met de auto en met het vlieg tuig om hier feest te vie -
ren. Maar wij als be wo ners kun nen er niet meer te -
gen.’’

De Waal meent dat de meet me tho den voor het ge -
luid, die bij voor beeld door de ge meen te Haar lem -
mer meer wor den ge han teerd (Haar lem mer lie de
gaat on der Haar lem mer meer val len), ver ou derd zijn.
,,Haar lem mer meer han teert nog de norm van twin tig
jaar ge le den Toen wa ren er nog geen die pe bas sen.
Het mu ziek ty pe dat bij dit soort fes ti vals hoort, be -
stond toen nog niet. Die max 70 dB(A) die zij als
norm stelt gaat al leen over de mid den- en hoge to -
nen. Het is voor be wo ners op het zij ka naal een hel.’’
In au gus tus vol gen nog veel meer fes ti vals, zo als
Dut ch Val ley (18/8), Lat in vil la ge (19), Mys tery land (25
en 26) en Woofer land (25 au gus tus). Be wo ners van
Zij ka naal F zijn in die pe ri o de ge vlucht naar stil le en
rus ti ge oor den.
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