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In Leeuwarden is altijd wat te doen! 

Sinds 2018 heeft Leeuwarden, als Culturele Hoofdstad van 
Europa, een stevige basis gelegd voor een evenementencultuur. 
Een diversiteit aan evenementen zorgt er voor dat veel eigen 
inwoners, inwoners uit de regio en (inter)nationale bezoekers 
naar Leeuwarden komen. De levendigheid en economische 
spin-off is goed voor Leeuwarden. Niet alleen tijdens het 
betreffende evenement, maar ook op het gebied van uitstraling. 
In Leeuwarden is altijd wat te doen!

Naast evenementen in de open lucht, biedt Leeuwarden ook een 
groot aanbod aan afwisselende activiteiten in theaters, podia en 
zalen als de Neushoorn, de Harmonie, de Blokhuispoort en het 
WTC. 

Locatieprofielen

Leeuwarden werkt voor een goede spreiding van evenementen 
met locatieprofielen. Deze zijn vooral bedoeld als hulpmiddel 
voor organisatoren van evenementen. Daarom worden in de 
locatieprofielen naast praktische informatie ook mogelijkheden 
en randvoorwaarden benoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld 
voorwaarden zijn in aantal en frequentie van ‘soorten 
evenementen’. Dit komt voort uit al langer bestaand en 
gehanteerd (uitvoerings-)beleid. 

Locatieprofielen zijn ook een belangrijk sturingsmiddel. Aan de 
ene kant op de kwaliteit en kwantiteit van evenementen en aan 
de andere kant op het beperken en binnen de perken houden 
van (negatieve) impact op de omgeving. De locatieprofielen 
hebben een dynamisch karakter. Er kunnen zich periodiek 
wijzigingen voordoen. Het profiel wordt dan aangepast. 

Disclaimer 

Bij dit locatieprofiel is uitgegaan van de huidige beleidsregels 
en inzichten. Op dit moment loopt er nog een aantal bezwaar- 
en beroepszaken. Hieruit en uit eventuele jurisprudentie en 
veranderende beleidsopvattingen kunnen nog wijzigingen 
voortkomen. 

Contact

Om de mogelijkheden voor een evenement te bespreken, 
kunnen organisatoren contact opnemen met de 
evenementencoördinator van gemeente Leeuwarden via 14 058 
(zonder netnummer, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur), of via 
evenementcoordinator@leeuwarden.nl. 
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1. Evenementenlocatie 

Beschrijving locatie

Het recreatiegebied De Groene Ster is de 
locatie voor grootschalige evenementen aan 
de oostkant van Leeuwarden. Het gaat om 
een gevarieerd gebied met onder andere fiets- 
en wandelroutes, bosschages, grasvelden en 
waterpartijen met strandjes en ligweides. 

Programmering

De Groene Ster is een toplocatie voor 
evenementen. Denk aan muziekevenementen, 
sportevenementen en introductieactiviteiten 
voor nieuwe studenten. Het recreatiegebied 
trekt jaarlijks vele festivalgangers, badgasten 
en sportievelingen. Er worden ook 
verschillende hardloopevenementen en 
beachvolleybalwedstrijden georganiseerd. 
Het terrein is ieder jaar gastheer van 
Welcome to the Village en Psy-Fi. Deze twee 
evenementen en de Bikkelrun behoren op 
grond van het Afwegingskader tot de vaste 

programmering . Deze evenementen hebben 
voorrang op andere verzoeken en/of aanvragen. 
Er is nog ruimte voor één ander meerdaags 
muziekevenement van maximaal drie dagen. 
Daarnaast is er nog plek voor meerdere 
kleinschalige evenementen waarbij muziek niet 
op de voorgrond staat. 

Capaciteit 

Bij meerdaagse muziekevenementen zijn 
maximaal 15.000 personen (bezoekers en 
overige aanwezigen) per dag mogelijk. Bij 
kleinschalige evenementen zijn maximaal 3.000 
personen (bezoekers en overige aanwezigen) 
per dag mogelijk. Het beschikbare terrein kan 
per evenement verschillen. Dit is onder andere 
afhankelijk van de indeling van het terrein, 
het type evenement, of er gekampeerd en/
of geparkeerd wordt. Om de netto-capaciteit 
te berekenen, moet worden uitgegaan van 
maximaal 2,3 bezoekers per m². Dit is exclusief 
alle obstakels.

Kosten

Voor alle evenementenlocaties in Leeuwarden 
geldt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag van een vergunning of ontheffing 
de Legesverordening. Daarnaast worden op 
grond van de Verordening Precariobelasting 
kosten in rekening gebracht voor het gebruik 
van De Groene Ster. Ook worden er kosten 
in rekening gebracht als er gebruik wordt 
gemaakt van de aanwezige nutsvoorzieningen. 
Bij de meerdaagse muziekevenementen wordt 
gewerkt met een huurovereenkomst. 

Huurovereenkomst 
In de huurovereenkomst wordt de 
huursom vastgelegd en worden de 
verantwoordelijkheden beschreven. De 
organisator ontvangt een factuur bij de 
huurovereenkomst. 50% van het bedrag moet 
vóór de opbouw zijn betaald. Het resterende 
bedrag moet na afloop van het evenement 
worden betaald. Voor de bepaling van de 
huursom worden de volgende tarieven gebruikt: 

Omschrijving Bedrag

Kosten evenement per dag € 500,-

Kosten op- en afbouw per dag
(terrein is niet afgesloten)

€ 250,-

Kosten op- en afbouw per dag 
(terrein is afgesloten)

€ 500,-

Bij kleinere evenementen kan in overleg met 
de gemeente een kortingspercentage worden 
berekend. Dit hangt af van de hoeveelheid 
ruimte dat wordt gebruikt voor het evenement. 

Kiosk
Binnen het recreatiegebied De Groene Ster 
bevindt zich een kiosk. Bij de kiosk worden 
onder andere ijs, snacks en frisdranken 
verkocht. De gemeente is voor de exploitatie 
van de kiosk een overeenkomst aangegaan 
met een pachter. Het uitgangspunt is dat de 
bedrijfsvoering van de kiosk zo min mogelijk 
wordt gehinderd en dat de bereikbaarheid/
zichtbaarheid van de kiosk zo lang mogelijk 

wordt gegarandeerd. In het ideale geval wordt 
de kiosk meegenomen in de opzet van de 
genoemde evenementen. De exploitatie 
van de kiosk zal in overleg met de pachter 
tot stand moeten komen. Het resultaat van 
deze afstemming moet voorafgaand aan het 
sluiten van de huurovereenkomst voor het 
evenemententerrein aan de gemeente worden 
overlegd. Een eventuele schadeloosstelling door 
het niet kunnen exploiteren van de kiosk, komt 
voor rekening van de organisator. 

Foto: Jan Willem Bullée

Foto: Harrie Posthumus
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Waarborgsom of bankgarantie
Er kan gewerkt worden met een waarborgsom 
of een bankgarantie. Dit is afhankelijk van de 
ervaring met de organisator, de impact van het 
evenement en eventuele schade die vorig jaar/
voorgaande jaren is aangericht aan het gebied. 
Deze waarborgsom of bankgarantie moet 
minimaal één maand voor de start van de 
opbouw van het muziekevenement worden 
betaald of aangeleverd. Voorafgaand aan het 
muziekevenement vindt er een voorschouw 
plaats. Na afloop vindt er een naschouw plaats. 
Uiterlijk één maand na afloop van de naschouw 
wordt de waarborgsom/bankgarantie, of wat 
daarvan resteert na verrekening van eventuele 
herstelkosten, teruggestort of geretourneerd. 

Toeristenbelasting 
Er is toeristenbelasting verschuldigd over 
overnachtingen voor personen die niet in 
de gemeente Leeuwarden wonen en die 
tegen vergoeding op de (tijdelijke) camping 
verblijven. De evenementenorganisator is 
belastingplichtig en mag de toeristenbelasting 

doorberekenen aan de campinggasten. In 
een vaststellingsovereenkomst wordt met de 
organisator van het evenement een afspraak 
gemaakt over de af te dragen toeristenbelasting, 
op basis van een reële schatting van het aantal 
overnachtingen.

Communicatie

De organisator van grote meerdaagse 
muziekevenementen is verantwoordelijk voor 
een heldere communicatie naar omwonenden 
en lokale ondernemers. Daarom moet 
uiterlijk twee weken voor de opbouw een 
omwonendenbrief worden verspreid. Deze brief 
moet worden toegevoegd aan de stukken bij de 
aanvraag van een evenementenvergunning. 

Communicatie bij muziekevenementen 
Inwoners van Ryptsjerk, Gytsjerk, Tytsjerk en de 
wijken Blitsaerd en Camminghaburen krijgen 
een brief. Dit geldt ook voor omwonenden van 
de straten Alddiel, Wielendwinger en Woelwijk.
 
Communicatie bij evenementen waarbij 
doorgaande routes worden afgesloten
De direct omwonenden van de straten Alddiel, 
Wielendwinger en Woelwijk krijgen een brief. 

Vergunningen/ontheffingen 
gemeente en provincie 

Om een evenement te kunnen organiseren 
is het vaak zo dat er bepaalde vergunningen/
ontheffingen nodig zijn vanuit de gemeente. 
Dit hangt mede af van het type evenement. 
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een 
evenementenvergunning of kennisgeving, een 
tijdelijke omgevingsvergunning strijdig gebruik 
(bestemmingsplan), een geluidsontheffing of 
een ontheffing om te mogen kamperen. Ook 
zal in het kader van de Wet natuurbescherming 
moeten worden gekeken of voor het 
evenement “toestemming” nodig is van de 
provincie, bijvoorbeeld in de vorm van een 
ontheffing of vergunning. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met team Vergunningen en 
Leefomgeving (vergunningen@leeuwarden.nl). 

Foto: Ruben van Vliet

Foto: Tom van Huisstede
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2. Omgevingsaspecten
Geluid

Voor evenementen met elektrisch versterkte 
muziek is een geluidsontheffing nodig. Voor 
evenementen met een hoog geluidsniveau 
kan voor maximaal twaalf dagen per jaar een 
ontheffing worden aangevraagd. Voor overige 
evenementen geldt de twaalf dagen regeling 
niet. De twaalf dagen regeling is van toepassing 
als:
• het evenement een geluidsniveau heeft van 

75 dB(A) of meer en geheel of gedeeltelijk 
plaatsvindt na 19.00 uur;

• het evenement een geluidsniveau heeft van 
75 dB(A) of meer en plaatsvindt op een 
zondag.

Het geluidsniveau van 75 dB(A) geldt op 
de gevel van geluidsgevoelige gebouwen of 
referentie-/meetpunten.

Bijzonderheden bij een geluidsontheffing 
De geluidsontheffing wordt in De Groene Ster 
verleend binnen de volgende kaders:
• De geluidsontheffing kan voor maximaal vijf 

dagen worden verleend.
• De periode tussen elkaar opvolgende 

geluidsontheffingen moet minimaal twee 
weekenden zonder geluid bevatten. 

• In de nachtperiode op de maandag tot 
en met donderdag geldt een standaard 
aaneengesloten rustperiode van negen uren. 
Deze aaneengesloten rustperiode bedraagt 
voor de nacht van vrijdag op zaterdag 
minimaal acht uren en voor de nacht van 
zaterdag op zondag minimaal twaalf uren. 

• Bij meerdaagse muziekevenementen is een 
akoestisch onderzoek een indieningsvereiste.

Tijden evenement

In dit locatieprofiel zijn de hoofdpunten van het 
beleid over geluid bij evenementen verwoord. 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van 
de ter plaatse geldende eisen en voorwaarden 
wordt verwezen naar de geldende Beleidsregel 
geluid.

Op- en afbouw 
Vooraf aan de op- en afbouw moet er voor het 
maken van afspraken en het begeleiden van 
de op- en afbouw contact worden opgenomen 
met de terreinbeheerders. Op- en afbouw mag 
alleen plaatsvinden tussen 7.00 en 21.00 uur. 
Tijdens de op- en afbouwperiode is het 
van 23.00 tot 7.00 uur toegestaan om het 
evenemententerrein af te sluiten. Organisatoren 
kunnen op deze manier de materialen binnen 
het evenemententerrein veiligstellen.

Dagen Eindtijd geluid Eindtijd horeca Eindtijd 
evenement

Tijden op- en 
afbouw 

Maandag t/m 
donderdag

23.00 uur 23.30 uur * 24.00 uur * 7.00 - 21.00 uur

Vrijdagen, 
zaterdagen en dagen 
gevolgd door een 
officiële feestdag

1.00 uur 1.30 uur * 2.00 uur * 7.00 - 21.00 uur

Zondag 23.00 uur 23.30 uur * 24.00 uur 7.00 - 21.00 uur

 * Bij een meerdaags evenement met camping kunnen er andere eindtijden worden vergund.

Foto: KnelisFoto: Lucas Kemper
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Bereikbaarheid

De doorgaande routes zoals aangegeven op 
bijgaande kaart in het gebied moeten zo lang 
mogelijk toegankelijk blijven. Dit betekent dat 
deze routes vrij toegankelijk moeten zijn tot de 
maandag in de week van het evenement. Vanaf 
maandag 7.00 uur mag het evenemententerrein 
volledig afgesloten zijn.

Het evenemententerrein mag afgesloten 
blijven tot en met de vrijdag in de week na het 
evenement. Vanaf zaterdag 7.00 uur moeten de 
doorgaande routes, de stranden en ligweides 
weer vrijgegeven zijn. 

Organisatoren van meerdaagse 
evenementen moeten een faseringsplan 
indienen 
In dit plan moet visueel worden aangegeven 
wanneer welk gebied/route afgesloten is tijdens 
het evenement en de op- en afbouw daarvan. 
De afsluitingen moeten in relatie staan met het 
gebruik van de loop-, fiets- en autoroutes. 

Bebording rondom/door het 
evenemententerrein  
Voorafgaand aan elke fase geeft de organisator 
via duidelijke bebording aan in hoeverre de 
doorgaande routes (F1 tot en met F4 en A1 
en A2) toegankelijk en/of afgesloten zijn. Deze 
borden moeten zeven dagen van tevoren 
worden geplaatst. 

Daarnaast moet tijdens de afsluiting met 
bebording in het gebied worden aangegeven 
welke alternatieve routes gebruikt kunnen 
worden. Ook moet worden aangegeven 
wanneer de kiosk toegankelijk is. 

Voor alle borden geldt dat deze door de 
organisator worden geplaatst, in stand 
gehouden en verwijderd. 

De informatie over afsluitingen en omleidingen 
moet door de organisator worden vermeld op 
social media en de website van het evenement.

Mindervaliden
Er zijn verschillende verharde paden in het 
gebied aanwezig, waardoor deze locatie ook 
toegankelijk is voor mindervaliden. Daarnaast 
vragen we organisatoren van evenementen 
en festivals om oog te hebben voor zowel de 
toegankelijkheid voor mindervaliden als de 
aanwezigheid van sanitaire voorzieningen voor 
mindervaliden. 

AquaZoo
In het noordoosten van De Groene Ster 
ligt AquaZoo. Dit is een dierenpark met 
bijbehorende parkeervoorzieningen. De 
bezoekers van AquaZoo moeten toegang 
hebben en houden tot het parkeerterrein van 
AquaZoo. 

Vervoer
De Groene Ster is zowel met de auto, de fiets 
en het openbaar vervoer goed bereikbaar. De 
Groene Ster ligt naast de N355. Daarbij kunnen 
mensen zowel vanuit Leeuwarden als vanuit 
gemeente Tytsjerksteradiel naar het gebied 
rijden. 

Aan de N355 bij het evenemententerrein 
bevindt zich een bushalte, waar regelmatig 
bussen stoppen vanaf het station in 
Leeuwarden. De organisator is zelf 
verantwoordelijk voor het regelen van eventuele 
pendeldiensten tussen een externe locatie en 
het evenemententerrein.

Parkeren
In De Groene Ster zijn verschillende verharde 
parkeerterreinen aanwezig. Deze kunnen tijdens 
evenementen worden gebruikt. P1 moet altijd 
toegankelijk blijven voor recreanten. Ook het 
gedeelte langs de ontsluitingsweg (binnen het 
aangegeven evenementengebied) kan worden 
gebruikt. 

Als de parkeercapaciteit in het 
evenemententerrein onvoldoende is, 
moet de organisator zelf een alternatieve 
parkeerlocatie zoeken en vastleggen. Dit is een 
indieningsvereiste voor de aanvraag van een 
evenementenvergunning. 

Wegvak
afgesloten
van  (datum tijd)

tot   (datum tijd)

Foto: Ruben van Vliet

Foto’s: Organisatie Bikkelrun
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Veiligheid

Calamiteitenroutes
De calamiteitenroutes zijn ingetekend op de 
kaart in dit locatieprofiel en kunnen worden 
verlengd door het plaatsen van rijplaten. 
Deze routes moeten altijd bereikbaar zijn. De 
calamiteitenroutes moeten door de organisator 
worden ingetekend op een plattegrond 
behorende bij de vergunningaanvraag. 

Crowd management 
Crowd management is in eerste aanleg een 
verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Constructieve veiligheid 
Voor constructieve verantwoording van 
bouwsels moet de vergunninghouder 
aannemelijk (laten) maken dat de constructieve 
veiligheid van op te richten of te plaatsen 
bouwsels is gewaarborgd. De constructieve 
verantwoording dient om aannemelijk te 
maken dat bouwsels veilig gebruikt kunnen 
worden. Deze verantwoording kan daarom voor 
standaard en meermalig in ongewijzigde vorm 
te plaatsen bouwsels bestaan uit het overleggen 

van bijvoorbeeld een productcertificaat. 
Hierbij moet worden gedacht aan een TUV-keur 
of een gelijkwaardig document. Dit document 
moet wel dekkend zijn ten aanzien van de door 
de gemeente gestelde constructieve eisen.

Brandveiligheid
Organisatoren moeten zich houden aan de 
regels uit het Besluit Brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen. Dit besluit 
staat op www.wetten.overheid.nl.

Ondergrond

De ondergrond bestaat uit gras, zand en 
verharde paden. Bij de aan- en afvoer van 
materialen moet met voertuigen gebruik 
worden gemaakt van de verharde paden 
en rijplaten. Het in te zetten materieel moet 
hierop zijn afgestemd. Ook mogen campers en 
caravans alleen op verharde ondergrond staan. 
Afhankelijk van het seizoen en eventuele 
regenval kan het terrein drassig zijn. Dit kan 
betekenen dat een organisator hierdoor extra 
maatregelen moet nemen.  

Drainage
Het aanbrengen van bijvoorbeeld grote 
haringen voor tenten en podia op de grote 
zonneweide moet worden afgestemd met de 
gemeente. Dit ter bescherming van de drainage. 
Eventuele schade moet worden hersteld op 
kosten van de organisator. De kaart met de 
GPS-coördinaten van de drainage staat bij het 
locatieprofiel De Groene Ster op 
www.leeuwarden.nl.

KLIC-melding
Een KLIC-melding moet worden gedaan 
bij graaf- en boorwerkzaamheden en als er 
objecten in de grond worden aangebracht. Deze 
melding voorkomt mogelijke schade aan kabels 
en leidingen in de bodem. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.kadaster.nl. 

Ecologie 

Het uitgangspunt voor evenementen in 
De Groene Ster is dat deze alleen kunnen 
plaatsvinden als de organisator alle nodige 
maatregelen treft ter bescherming van dieren 
en planten, in het bijzonder ten aanzien van 
eventuele kwetsbare soorten en plekken. Dit 
komt voort uit de Wet natuurbescherming. 
Om deze reden kan het nodig zijn dat er 
bijvoorbeeld een quick scan flora & fauna 
moet worden opgesteld, dat er ecologische 
begeleiding nodig is tijdens het evenement en/
of dat er voorzorgsmaatregelen moeten worden 
getroffen. Een organisator van een evenement 
is hier zelf verantwoordelijk voor. 
Afstemming hierover moet plaatsvinden met 
zowel de gemeente als met de provincie. 
Uitkomst kan zijn dat voor het evenement 
een “toestemming” nodig is van de provincie. 
Aangezien dit traject in ieder geval dertien 
weken in beslag neemt, is het van groot belang 
dat tijdig actie door de organisator wordt 
ondernomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met team Vergunningen en Leefomgeving 
(vergunningen@leeuwarden.nl). Foto’s: Hans Jellema
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3. Bijzonderheden

Kamperen

Tijdens evenementen kan er gekampeerd 
worden in De Groene Ster. Als dit van 
toepassing is, moet dit worden aangegeven in 
het draaiboek dat aangeleverd moet worden bij 
de aanvraag van een evenementenvergunning. 
Belangrijke aspecten hierbij zijn:
• Er zijn binnen het gebied locaties waar, in 

verband met natuurwaarden, niet gekampeerd 
mag worden.

• Campers en caravans mogen alleen geplaatst 
worden op de al aanwezige verharding binnen 
het evenemententerrein (P op de kaart).

• De crew van een evenement mag tijdens de 
op- en afbouw bij een aantal podia kamperen, 
waardoor er toezicht is op de materialen. 
De exacte locatie wordt in overleg met de 
gemeente bepaald en vastgelegd. 

In het draaiboek moet het volgende staan:
• De organisator levert een 

capaciteitsberekening aan, waarin zij 
aantonen dat het gewenste aantal bezoekers 
en crew dat overnacht binnen de grenzen 
van de evenement- en crewcamping past. 
Daarbij moet de organisator aangegeven 
met hoeveel m² per tent en camper/
caravan wordt gerekend en hoe het terrein 
in compartimenten is verdeeld. Daarbij geeft 
de organisator ook aan welke ruimte zij 
vrijhouden voor de hulpdiensten. 

• Als de kampeercapaciteit onvoldoende 
blijkt, zal de organisator zelf een alternatieve 
kampeerlocatie zoeken en vastleggen. Dit 
moet zijn opgenomen in de aanvraag van een 
evenementenvergunning. Hierbij moet een 
capaciteitsberekening worden ingediend voor 
de alternatieve locatie. 

• De organisator levert een plan aan waarin zij 
beschrijft hoe zij voorkomt dat men op niet 
toegestane plekken kampeert.

• In het veiligheidsplan moet worden 
beschreven op welke manier de camping 
wordt ontruimd als er een calamiteit is. 

• In het veiligheidsplan moet onder andere het 
scenario extreme droogte worden uitgewerkt.

Geen meerdaagse evenementen in 
zomervakantie

Voor de locatie De Groene Ster geldt dat er 
bij voorkeur geen meerdaagse evenementen 
plaatsvinden in de zomervakantie (schema 
schoolvakanties basisonderwijs Noord-
Nederland). Een uitzondering is gemaakt voor 
het derde weekend van juli. Traditioneel vindt 
dan Welcome to the Village plaats. Voor  
Psy-Fi kan ook een uitzondering gemaakt 
worden, in die zin dat dit evenement in het 
laatste weekend kan plaatsvinden. 

Bij meerdaagse evenementen geldt een 
minimale tussenperiode van twee weken. 
Gedurende die periode mag er ook niet worden 
op- en afgebouwd. Dit draagt eraan bij dat 
tussen Welcome to the Village en Psy-Fi in het 
terrein ook mogelijkheden biedt aan recreanten.

Overige evenementen, zoals sportevenementen 
en introductie-activiteiten, kunnen wel 
plaatsvinden in de zomervakantie. Deze kunnen 
ook plaatsvinden in de tussenperiode van twee 
weken tussen meerdaagse evenementen. 
Hiermee zijn geen grootschalige op- en 
afbouwactiviteiten gemoeid en het terrein is 
veelal ook beschikbaar voor recreanten.

Het vrijhouden van stranden met 
ligweides

Strand 1 met ligweide moet tijdens 
muziekevenementen en de op- en 
afbouw daarvan worden vrijgehouden voor 
dagrecreanten. 

Strand 2 met ligweide mag tijdens maximaal 
één meerdaags evenement worden ingezet als 
onderdeel van het evenemententerrein.
Het naaktstrand kan niet worden gebruikt voor 
evenementen. 

Foto: Marc-Henri Quere

Foto: Tom van Huisstede
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4. Evenementenlocatie De Groene Ster

Zonering
Grens Locatieprofiel

Terrein (totaal 63 ha)
Gebouw - 310 m2

Strand - 7.947 m2

Bos(schage) - 181.000 m2

Gras - 193.000 m2

Oeverzones - 14.022 m2

Paden 34.700 m2

Parkeerterrein - 29.209 m2

Water - 170.000 m2

Verkeer
Calamiteitenroute C

Doorgaande autoroute A1

Doorgaande fietsroutes F1 en F2

Alternatieve fietsroute F3

Fietsroute F4 naar Strand 1

Parkeren (totaal 1.276 plaatsen)

Voorzieningen
Electra (1x400A + 2x125A + 2x63A)

Water (4x aansluiting)

Riolering (4x Afvoerpunt)

Glasvezelkabel (3x aansluiting (zonder abonnement))

Overige objecten
Lichtmast

Brandkraan

Boom

Gemaal (Wetterskip Fryslân)
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