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Er zijn nieuwe plannen voor evenementen in het Gaasperpark, o.a. een Latijns Amerikaans 
festival. Met Reggae Lake en Amsterdam Open Air zal de schade en impact daarom groter 
worden, op de bodem, natuur en biodiversiteit en op de omgeving. 
Dit besluit is ondemocratisch genomen in het DB van GGA. Maar het is uiteindelijk de 
gemeenteraad van Amsterdam die zal beslissen of die evenementen mogen doorgaan. 
Zolang het geluids- en evenementenbeleid met de locatieprofielen nog niet zijn vastgesteld 
door de gemeenteraad is elk besluit en uitwerking daarvan door GGA voorbarig en in feite 
ook een schoffering van omwonenden. De aan de gang zijnde uitdunning is zo’n voorbeeld 
van onnodig kappen en rooien van bomen en struiken waarvoor zelfs geen 
omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend. Er is gekapt en gerooid in parkdelen die 
niet aangemerkt waren voor uitdunning. Dit is onecologisch beheer met als doel meer 
ruimte voor festivals te creëren. Wageningen vind het ook niet nodig om alle essen te 
kappen en is meer voor behoud. 

Er is ook een plan om zonering aan te brengen in het NNN. Dat zou versnippering van 
delen van het Gaasperpark betekenen, dus verdere aantasting van natuur en biodiversiteit, 
en het creëren van een nieuw ecologisch knelpunt. 

Bodemonderzoeken hebben aangetoond dat er sprake is van verdichting. In het Diemerbos 
is ook inklinking gemeten. In alle probleemgebieden zouden evenementen verboden 
moeten worden tot vast komt te staan dat evenementen geen onomkeerbare schade 
toebrengen aan de natuurwaarde. De schade die ontstaat en zonder onderzoek onzichtbaar 
is zal door de gemeente nooit teruggeëist kunnen worden als GGA na elk festival het 
terrein weer goedkeurt als zijnde hersteld. Dat levert later een groot financieel probleem 
op. Ook de Ecologische verkenning van GGA door Tauw toont aan dat er meer schade aan 
de fauna en flora zal ontstaan. De gebiedsinrichting vermeld op de kaarten is bijzonder 
dubieus als de impact van festivals niet meetelt. Het is en blijft NNN, en het zijn geen 
evenemententerreinen. 
De financiële situatie van GGA en RNH zal nooit gezond worden. Daarom moet dit beleid 
van ‘behoud door ontwikkeling’ gekeerd worden als na meer dan tien jaar duidelijk is dat 
er nog steeds een substantieel beheertekort is. 


