Onderwerp: The Gardens of Babylon organiseert op 14 mei 2022 hun festival op de NDSMWerf.
Beste buren en bewoners van Amsterdam-Noord, de Silodam en de Houthavens,
In het kort
Dit jaar komt The Gardens of Babylon naar de NDSM-Werf om hier een festival te organiseren. The
Gardens of Babylon vind dit jaar plaats op zaterdag 14 mei. Met deze brief informeren we u graag
wat dit voor u en andere omwonenden betekent en op welke manier wij eventuele overlast tot een
minimum beperken.
The Gardens of Babylon is al 5 jaar niet meer weg te denken uit de Nederlandse en internationale
evenementenwereld. Bij The Gardens of Babylon wordt een uitgebreid muziekprogramma
gecombineerd met verschillende activiteiten zoals meditatie sessies, yogalessen en andere
workshops. Verschillende nationale en internationale Dj’s treden op en draaien melodische muziek
en Deephouse verspreid over drie podia in het gebied rondom Noorderlicht.
The Gardens of Babylon wordt al jaren georganiseerd als meerdaags buitenfestival in Duitsland en
indoor op locaties over de hele wereld. Dit jaar zal het festival voor het eerst plaatsvinden op de
NDSM-Werf. Het festival vindt plaats van 12.00 tot 23.00 uur.
Werktijden en shows
Hieronder vindt u een overzicht van onze werktijden en shows:
Datum
9 t/m 13 mei
13 mei
14 mei
15 t/m 18 mei

Omschrijving
Opbouw
Soundcheck*
The Gardens of Babylon
Afbouw

Tijden
08:00 - 20:00
17:00 - 19:00
12:00 - 23:00
08:00 - 20:00

*Soundchecks vinden plaats tussen 17:00 en 19:00 uur en nooit langer dan één uur aaneengesloten.

Maatregelen en omgeving
We doen er alles aan om voor iedereen een aantrekkelijk evenement te organiseren. We
stimuleren bezoekers om duurzaam te reizen en vervoersbewegingen en -middelen zoveel
mogelijk te beperken. Mede daarom zal een groot deel van onze bezoekers met de pont naar het
NDSM-terrein afreizen. Tussen 12:00 – 16:00 en 22:00 - 00:00 uur verwachten we wat extra drukte
op de reguliere pont. We staan in goed contact met het GVB en houden het gebruik van de pont
door onze bezoekers nauwlettend in de gaten.
Tijdens en na het evenement houden beveiligers en verkeersregelaars toezicht in de directe
omgeving van het evenemententerrein. Zij controleren of bezoekers zich op een nette manier naar
het evenement of naar huis begeven. Daarnaast houden medewerkers de omgeving tijdens en na
het evenement schoon.
Vanzelfsprekend investeren wij ook in extra maatregelen om geluidoverlast tegen te gaan. In 2021
zijn onze geluidsexperts in samenwerking met de gemeente en de Stichting NDSM druk bezig
geweest met het testen van versterkt geluid op de NDSM-Werf in combinatie met de
nieuwbouwwoningen. Met behulp van de resultaten van de geluidtesten hebben wij extra
maatregelen getroffen om geluidoverlast te minimaliseren. Zo werken wij met delay stacks,
monteren wij meetapparatuur om binnen de gestelde geluidsnormeringen te blijven en hebben wij
een professionele geluidsadviseur ingeschakeld om de richting van de geluidsstromen te laten
berekenen, om zo het minst mogelijk geluidsoverlast te creëren. Tijdens het evenement voeren wij
binnen en om het evenemententerrein diverse geluidmetingen uit.

Buurtbewoner tickets
We stellen graag (goedkopere) tickets beschikbaar voor onze buren. Om hiervoor in aanmerking te
komen, kunt u de QR-code scannen die onder aan de pagina staat. Op de pagina kunt u de ticket
‘Neighbour Butterfly’ selecteren.
Contact
Ervaart u tijdens ons evenement ondanks alle maatregelen overlast (in welke vorm dan ook)? Dan
kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 020-5160083. Wij zijn de gehele
opbouw en festivaldagen bereikbaar. Iedere melding nemen wij serieus en zal direct in
behandeling worden genomen door de organisatie. Bij klachten over het geluid en andere zaken
kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam via het gemeentelijke telefoonnummer
14020 (24/7 bereikbaar) of via de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl,
melding overlast openbare ruimte. Bij vragen over deze brief of het evenement kunt ook altijd
mailen naar team The Garden of Babylon: info@thegardensofbabylon.com

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Team The Gardens of Babylon

