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Disclaimer

Het document geeft de mogelijkheden aan van deze locatie. Er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk daarvoor naar 
het geldende juridisch kader en beleid. 

Foto voorkant: Christiaan Valk

Foto: Sanne Terpstra
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1. Evenementenlocatie 

Beschrijving locatie

Het Oldehoofsterkerkhof is een toplocatie 
voor evenementen. Denk aan verschillende 
muziekevenementen, sportevenementen, 
introductieactiviteiten voor nieuwe studenten. 
Deze locatie trekt jaarlijks door de vele 
evenementen verschillende festivalgangers, 
sportievelingen en toeristen. 

Het Oldehoofsterkerkhof ligt in het centrum 
van Leeuwarden. Aan de overkant van het plein 
is de prachtige Prinsentuin. Verder zit aan de 
oostzijde het gebouw Obe. Dit gebouw doet 
dienst als expositie ruimte.

Het Oldehoofsterkerkhof is door zijn ruime 

ligging en voldoende aan- en afvoerwegen 
zeer geschikt voor zowel grootschalige, als 
kleinschalige evenementen.

Oldehove
Het beeldmerk van Leeuwarden en één van de 
trouwlocaties. Rondom de Oldehove moet een 
doorgang van 5 meter worden vrijgehouden.

Obe
Tijdens evenementen is de buitenkant 
van Obe en haar openbare toiletten niet 
publiek toegankelijk. Obe staat open voor 
samenwerking. Wil je Obe betrekken bij jouw 
evenement (bijvoorbeeld programmering, 
gebruiken als backstage)? Neem dan contact op 
via aktiviteiten@tresoar.nl.

Programmering

De locatie is ieder jaar onder andere 
gastheer van Koningsnacht, Koningsdag, 
Bevrijdingsfestival en Explore the North. Deze 
en nog een aantal andere evenementen 
behoren op grond van het Afwegingskader tot 
de vaste programmering. Deze evenementen 
hebben voorrang op andere verzoeken en/of 
aanvragen. 

Capaciteit 

Met het Oldehoofsterkerkhof beschikken we 
over circa 3750 m² (75 * 50 meter) aan bruto 
evenemententerrein. Organisatoren houden 
rekening met de aanwezige obstakels (zoals 
banken en bomen) op het terrein.

Het beschikbare terrein kan per evenement 
verschillen. Dit is onder andere afhankelijk 
van de indeling van het terrein en het 
type evenement. Om de netto-capaciteit 
te berekenen, kan worden uitgegaan van 
maximaal 2,3 bezoekers per m². Dit is exclusief 
alle obstakels.

Kosten

Aan de aanvraag voor een vergunning en 
gebruik van gemeentegrond zijn kosten 
verbonden. Hiervoor ontvangt de organisator 
apart een rekening. 
Wordt er gebruik gemaakt van de aanwezige 
nutsvoorzieningen en/of internet? Er kunnen 
kosten in rekening worden gebracht.

Communicatie

Evenementenorganisatoren zijn 
verantwoordelijk voor communicatie naar 
omwonenden en lokale ondernemers. Daarom 
verspreidt de organisator uiterlijk twee weken 
voor de opbouw een omwonendenbrief. 
Deze brief maakt onderdeel uit van de 
evenementenvergunning en moet worden 
ingediend bij de aanvraag. 

Vergunningen/ontheffingen 
gemeente 

VVoor een evenement is een 
evenementenvergunning of kennisgeving 
nodig. Aanvullend kunnen er nog andere 
ontheffingen/vergunningen nodig zijn. Meer 
informatie hierover staat op www.leeuwarden.nl. 

Foto: Koen Noorduin
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2. Omgevingsaspecten

Geluid

Wordt er geluid gemaakt tijdens een 
evenement? Dan kan er een geluidsontheffing 
nodig zijn. Deze wordt automatisch 
aangevraagd bij een aanvraag voor een 
evenementenvergunning/kennisgeving. 
Meer informatie staat in de huidige Beleidsregel 
geluid. 

Tijden evenement

Onderstaande tijden zijn de maximale 
eindtijden. In de vergunning en ontheffing(en) 
worden de specifieke tijden genoemd.    

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid voor omwonenden, 
hulpdiensten en van omliggende bedrijven 
moet zijn gegarandeerd. 

Afsluiten van Groeneweg en/of Boterhoek
In uitzonderlijke gevallen kunnen deze straten 
worden betrokken bij het evenemententerrein. 
Dit neemt de organisator dan op in de 
aanvraag.  

Vervoer
Het Oldehoofsterkerkhof is zowel met de 
auto, de fiets en het openbaar vervoer goed 
bereikbaar. De locatie ligt op 1,0 km vanaf het 
station Leeuwarden. Daarnaast staat er een 
bushalte naast de locatie. 

Parkeren
Onder het Oldehoofsterkerkhof zit 
Parkeergarage Oldehove. Deze biedt plek aan 
500 auto’s. Kijk voor de openingstijden op  
www.parkeergaragesleeuwarden.nl.

Rondom de gebouwen met daarin de 
toegangen voor personen van en naar de 
parkeergarage houdt de organisator een 
ruimte van 1,5 meter vrij. In overleg met de 
parkeergarage kunnen er twee in- en uitgangen 
worden afgesloten. 

Zijn er parkeerontheffingen nodig? Dan 
vraagt de organisator deze aan. Voor 3 
parkeerontheffingen worden geen kosten in 
rekening gebracht.

Veiligheid

Calamiteitenroutes
De calamiteitenroutes zijn ingetekend op de 
kaart in dit locatieprofiel. Deze routes moeten 
altijd bereikbaar zijn. De calamiteitenroutes 
worden door de organisator ingetekend op een 
plattegrond en moeten minimaal 4,5 meter 
breed zijn.  Deze plattegrond maakt onderdeel 
uit van de evenementenvergunning. 

Dagen Eindtijd geluid Eindtijd horeca Eindtijd 
evenement

Maandag t/m donderdag 23.00 uur 23.30 uur 24.00 uur

Vrijdag en zaterdagen. En dagen gevolgd 
door een officiële feestdag

24.00 uur 0.30 uur 1.00 uur

Zondag 23.00 uur 23.30 uur 24.00 uur
Foto: Mark Grupstra
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Crowd management
Organisatoren van B- en C-evenementen 
zijn verplicht om een Veiligheidsplan in te 
dienen. Een onderdeel van dit plan is Crowd 
Management. Het Veiligheidsplan moet voldoen 
aan de inhoud en indeling van het Format 
Veiligheidsplan. 
Deze staat op www.leeuwarden.nl.

Constructieve veiligheid
Worden er bouwsels geplaatst op de locatie? 
Dan levert de aanvrager per bouwsel 
constructietekeningen en -berekeningen aan. 

De locatie is het dak van een parkeergarage. De 
belastbaarheid is daarom beperkt en stemt de 

organisator af met het Evenementenloket. 
Brandveiligheid
Brandkranen en de droge blusleidingen 
(ingetekend op de kaart in dit Locatieprofiel) 
voor de parkeergarage worden vrijgehouden 
van obstakels en moeten bereikbaar zijn. 
Organisatoren houden hier rekening mee met 
de inrichting van het terrein. 

Ondergrond

De ondergrond bestaat uit klinkers en 
natuurstenen platen. Ook zijn er verschillende 
fonteinen ingebouwd. 

Geen verankeringen in de grond plaatsen
In de bestrating mogen geen verankeringen, 
zoals pennen/ haringen, worden vastgemaakt. 
Dit geldt niet voor het plaatsen van 
verkeersborden, die rondom het terrein kunnen 
worden geplaatst.

Tijdelijke markeringen aanbrengen

In overleg met de gemeente mogen er 
markeringen worden aangebracht. 

Bomen 

In uitzonderlijke gevallen kunnen er voorwerpen 
op of aan bomen worden bevestigd. Hiervoor 
is toestemming nodig van een boom-technisch 
medewerker. Dit verzoek neemt de organisator 
dan op in de aanvraag.  

Openbare verlichtingsmasten

Op het plein is een aantal verlichtingsmasten 
aanwezig. De organisator houdt hier rekening 
mee als er extra verlichtingsmasten worden 
geplaatst.

Foto: Urban Trail
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3. Bijzonderheden

Gemeentehuis 

Indien beschikbaar, mag de 
evenementenorganisator het gemeentehuis 
gebruiken tijdens het evenement. Hiervoor kan 
de evenementencoördinator worden benaderd.

Route van City Train Leeuwarden

City Train rijdt vanaf het Wilhelminaplein, naar 
de Torenstraat, het Oldehoofsterkerkhof naar 
de Grote Kerkstraat en verder. Evenementen 
hebben voorrang op de City Train. We vragen 
van organisatoren om op tijd bij de uitbater 
aan te geven wanneer het evenement, en de 
op- en afbouw is. Dan kan de alternatieve route 
worden gereden. 
De trein rijdt van april tot november. Meer 
informatie en contactgegevens staan op  
www.citytrainleeuwarden.nl.

Fonteinen

Voor het aan- en of uitzetten van de fonteinen, 
neem contact met de evenementencoördinator. 
Bij gebruik van zand dienen fonteinen afgedekt 
te worden.

Putten afdekken

Er zijn een aantal putten op het plein aanwezig. 
Deze putten zijn niet aangesloten op de 
riolering. Deze zijn aangelegd als wateropvang 
voor de fonteinen. Deze mogen dan ook niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij 
gebruik van zand dienen deze putten afgedekt 
te worden.

Foto: Rianne Rodenburg-Bonder Foto: Rianne Rodenburg-BonderFoto: City Train LeeuwardenFoto: Rianne Rodenburg-Bonder
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4. Overzicht locatie
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