
  
 

 
 

 

Evenemententerrein – Polderheuvel – Tuinen van West - informatie 

 

Als gebiedsproducent exploiteert en beheert Ondernemersvereniging Tuinen van West het evenemententerrein 

de Polderheuvel voor de gemeente Amsterdam (Nieuw-West). 

Met de opbrengst voeren wij het groenbeheer uit en financieren wij onze eigen activiteiten op het gebied van 

stadslandbouw, recreatie, duurzaamheid, natuur, kunst en cultuur. 

 

Evenementen Team Polderheuvel selecteert elk seizoen de meest passende evenementen op basis van 

ingevulde vragenlijsten en binnen de mogelijkheden van het locatieprofiel. 

Onze locatiemanager onderhoudt de contacten met organisatoren, gemeente(diensten), bewoners en 

ondernemers in de omgeving. 

 

Naast een vergunning (verstrekt door de gemeente) moeten organisatoren beschikken over een geldige 

(tijdelijke) huurovereenkomst (verstrekt door Ondernemersvereniging Tuinen van West). 

In de huurovereenkomst kunnen de bepalingen van het locatieprofiel worden aangescherpt, mits 

Ondernemersvereniging Tuinen van West naleving daarvan zelf handhaaft. 

 

Voor het evenementenseizoen 2020 hebben wij ons voorgenomen een aantal maatregelen door te voeren, 

gericht op minder overlast en (nog) meer verantwoordelijkheid voor de omgeving. 

 

1. minder overlast door verkeer, met name aan- en afvoer van bezoekers  

  - basisverkeersplan laten maken door een gespecialiseerd bureau  

  - keuze voor minder grote festivals 

  - extra aandacht voor bereikbaarheid van bewoners, ondernemers en calamiteitenroute 

 

2. minder overlast door geluid, met name de bastonen 

  - adequate berekening voor en meting bij (2) meetpunten met bewoning 

  - geen toepassing van de meteocorrectie – 3 dB(C) op de gevel 

  - overwegen van betere filtering van bastonen, nog verder uit te werken 

 

3. meer transparantie, beter verwachtingsmanagement 

  - website voor evenemententerrein de Polderheuvel 

  - festivalkalender met bewonersbrief voor elk festival 

  - inzage in locatieprofiel en (geanonimiseerde) huurovereenkomst (zonder tarieven) 

 

4. betere natuurtoets 

  - adequate inventarisatie en aanbevelingen (voor alle festivals) in overleg met stadsecoloog 

 

5. meer aandacht voor duurzaamheid 

  - nog in te vullen, aansluitend bij Circulaire ProefTuin van West (link) 

 

Maandag 2 december worden belanghebbenden door de gemeente (Nieuw-West) uitgenodigd om het 

festivalbeleid te evalueren en suggesties aan te dragen voor een vernieuwd locatieprofiel. 

Zo mogelijk zullen daar ook genoemde voornemens van Evenementen Team Polderheuvel/ bestuur van 

Ondernemersvereniging Tuinen van West worden gedeeld. 

 

Voor meer informatie is Ondernemersvereniging Tuinen van West bereikbaar via het mailadres 

tuinenvanwest@outlook.com. 

 

Amsterdam, 24-11-2019, Norinda Fennema, voorzitter Ondernemersvereniging Tuinen van West 

https://tuinenvanwest.info/page/634/proeftuin.html
mailto:tuinenvanwest@outlook.com

