
 

 

 

 

 

LOCATIE PROFIEL  

LINGEHAVEN 
 

 

 

 

  



 

Locatieprofiel evenementen Lingehaven  2 
 

Inhoudsopgave 

 
1 Identiteit van de locatie ........................................................................................................ 3 

1.1 Ambitie en profiel .................................................................................................................... 3 

1.2 Gewenste programmering ...................................................................................................... 3 

1.3 Omgeving ................................................................................................................................. 3 

2 Beheersaspecten ................................................................................................................... 4 

2.1 Veiligheid ................................................................................................................................. 4 

2.2 Geluid, tijden en aantallen ...................................................................................................... 4 

2.3 Overige wetgeving ................................................................................................................... 6 

3 Fysieke aspecten ................................................................................................................... 7 

3.1 Openbare ruimte ..................................................................................................................... 7 

3.2 Verkeer en parkeren ................................................................................................................ 7 

3.3 Overige aandachtspunten ....................................................................................................... 8 

  



 

Locatieprofiel evenementen Lingehaven  3 
 

1 Identiteit van de locatie 

1.1 Ambitie en profiel 

De gezellige en gerestaureerde passantenhaven Lingehaven ligt midden in de historische binnenstad. 

De haven is het bindende element tussen de Benedenstad (ten westen van de Linge) en de 

Bovenstad (ten oosten). Van oudsher was het een doorgaande scheepvaartroute en sinds de 

middeleeuwen een laad- en losplaats voor de stad. De haven, met kademuren, gevels, bruggen en 

sluizen, is nu een rijksmonument en staat officieel te boek als: „Object van historische betekenis in 

verband met de stedenbouwkundige structuur van de stadskern”. 

1.2 Gewenste programmering 

De Lingehaven nodigt uit voor evenementen die passen bij de maritieme uitstraling van het gebied. 

Denk aan de Open Havendagen en de boten- en camperbeurs. Ook het tweejaarlijkse 

Lingehavenconcert past hier goed. Het programma moet aantrekkelijk zijn voor een breder publiek. 

1.3 Omgeving 

De haven strekt zich uit van de Lingesluis tot aan de 

Korenbrug. Het evenemententerrein loopt van de 

Lingesluis tot aan de Visbrug en beslaat de kades (Eind, 

Kriekenmarkt en Appeldijk) en het water ertussen. Aan 

de Kriekenmarkt zijn de sanitaire voorzieningen van de 

jachthaven.  

De haven beschikt over circa 85 ligplaatsen. 

Rondom de jachthaven zijn historische gebouwen, 

woningen en kantoren. 
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2 Beheersaspecten 

2.1 Veiligheid 

Maximaal aantal bezoekers 

- Het netto oppervlak bestaat uit drie afzonderlijke gebieden. Er is enkel gekeken naar de 

verharde kades. Het oppervlak van het water is niet meegenomen in de bepaling van het 

maximaal aantal bezoekers. Het Eind bedraagt 2.220 m², de Kriekenmarkt 1.220 m² de 

Appeldijk/Havendijk 5.220 m². Hierbij is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid van 

bomen, straatmeubilair, bebouwing en overige obstakels. 

- De maximale gelijktijdige publiekscapaciteit is gemiddeld 2,5 personen per m², dus 

respectievelijk 5.550, 3.050 en 13.050 personen per afzonderlijk gebied. Afhankelijk van het 

evenement en het plaatsen van objecten zoals podia en kramen, wordt dit maximale aantal 

bezoekers naar beneden bijgesteld. Per evenement wordt op basis van het veiligheidsplan 

maatwerk verricht. 

Vluchtwegen  

- Het terrein is voor hulpdiensten bereikbaar via 

Paardenwater/Korenbrugstraat/Havendijk/Appeldijk of 

Stationsweg/Westwagestraat/Torenstraat/Molenstraat. 

- Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden via de Tolsteeg, Langendijk, Robberstraat, 

Nonnenveld, Brugstraat en Hoogstraat. In de uitwerking van het ontruimingsplan is aandacht 

voor de aangewezen vluchtroutes in relatie tot de routes voor hulpdiensten.  

- Het eventueel afsluiten van wegen voor motorvoertuigen betreft maatwerk en wordt per 

evenement bepaald in overleg met de gemeente. 

Overige aspecten 

- Er is geen cameratoezicht. 

- Er worden herbruikbare bekers met statiegeld gebruikt. 

- Er is aandacht voor gestalde fietsen en geparkeerde auto’s op de Kriekenmarkt, Eind en 

Appeldijk/Havendijk. 

- Tijdens evenementen dragen alle evenementenbeveiligers opvallende hesjes voorzien van 

een veiligheidslogo. 

- Het terrein is met straatlantarens verlicht. 

2.2 Geluid, tijden en aantallen 

Geluid 

De kades van de Lingehaven zijn openbaar gebied. De locatie ligt in het stadscentrum. Het 

akoestische omgevingstype wordt aangemerkt als gemengd gebied met direct aangrenzend 

geluidsgevoelige functies. Bij de bepaling van de maximale geluidsbelasting wordt geen onderscheid 

gemaakt naar A, B of C evenementen, maar ingedeeld naar regulier (<70 dB(A)) en sterk 

geluiddragend (>70 dB(A)). 
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Type evenement dag Maximaal dB(A) Maximaal dB(C) 

Categorie I Ma-zat 09:00 tot 24:00 uur 
Zo 13:00 tot 24:00 uur 

70 dB(A) 
70 dB(A) 

80 dB(C) 
80 dB(C) 

Categorie II Ma-zat 09:00 tot 24:00 uur 
Zo 13:00 tot 24:00 uur 

90 dB(A) 
90 dB(A) 

100 dB(C) 
100 dB(C) 

 Ma-zo na 24:00 uur 50 dB(A) 60 dB(C) 

Om de bezoekers geleidelijk van een evenement te laten vertrekken, heeft het de voorkeur dat de 

muziek een half uur voor de eindtijd van het evenement stopt of zachter wordt gezet. 

 

Toetsing vindt plaats door middel van een geluidmeting op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en op 2 

meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woning/geluidsgevoelige bestemming. Hierbij wordt het 

gemiddelde geluidsniveau bij een meetduur van 1 minuut vastgesteld en wordt er geen correctie 

toegepast. Bij een geluidsevenement van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht 

de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorschriften. Zij 

rapporteert na afloop in de vorm van een korte rapportage. 

Geluid draagt ver over water. Daarmee dient rekening te worden gehouden. 

Eindtijden 

Categorie evenement Begintijd 
Eindtijd  
muziek 

Eindtijd 
evenement 

A-evenement zo 13:00 uur ma-zo 22:30 uur ma-zo 23:00 uur 

 ma-za 09:00 uur   

B-evenement zo 13:00 uur zo-do 22:30 uur zo-do 23:00 uur 

 ma-za 09:00 uur vrij-za 00:30 uur* vrij-za 01:00 uur* 

C-evenement zo 13:00 uur zo-do 22:30 uur zo-do 23:00 uur 

  ma-za 09:00 uur vrij-za 00:30 uur* vrij-za 01:00 uur*  

Op- en afbouwen 

Tot maximaal 1 uur na afloop van een evenement mag de eerste noodzakelijke afbouw gebeuren. 

Voor de volgende dagen gelden onderstaande tijden: 

Categorie evenement Vanaf Tot 

A-evenement zo 13:00 uur ma-zo 22:00 uur 

 ma-za 07:00 uur  
B-evenement zo 13:00 uur ma-zo 22:00 uur 

 ma-za 07:00 uur  
C-evenement zo 13:00 uur ma-zo 22:00 uur 

  ma-za 07:00 uur   
 

* Daar waar een eindtijd na middernacht is opgenomen wordt bedoeld; de nacht van vrijdag op zaterdag en/of de nacht 

van zaterdag op zondag. 
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2.3 Overige wetgeving 

Bestemmingsplan 

Voor de vijf evenemententerreinen wordt via een paraplubestemmingsplan geborgd dat het 

planologische kader aansluit op de locatieprofielen. Het paraplubestemmingsplan 

‘Evenemententerreinen’ bevat slechts enkele voorschriften en heeft een aanvullende werking op de 

reeds vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente.  

 

Het locatieprofiel Lingehaven is gelegen binnen het gebied waar bestemmingsplan “Binnenstad e.o.” 

(vastgesteld op 1 april 2015) van toepassing is. Op grond van de plankaart en de daarbij behorende 

regels gelden hier de bestemmingen “Water, Verkeer en Recreatie”. Daarnaast kent het de 

functieaanduiding “specifieke vorm van cultuur en ontspanning – evenemententerrein 3”.  

 

Aantal evenementen per jaar 

Het bestemmingsplan beperkt het aantal evenementen op de Lingehaven tot maximaal 5 belastende 

en 5 kleine evenementen.  

 

Het bestemmingsplan verstaat onder een belastend evenement: een evenement, waarbij de 

(leef)omgeving van dat evenement substantieel wordt belast en/of de veiligheid en /of gezondheid 

van de bezoekers bijzondere maatregelen vereisen. Hiervan is in ieder geval sprake bij: 

- een verwacht bezoekersaantal van meer dan 5.000 personen per dag; 

- het gebruik van één of meer verkeersintensieve wegen t.b.v. het evenement; 

- de noodzaak tot het nemen van omvangrijke verkeersmaatregelen; 

- een voorzienbaar geluidsniveau van meer dan 70 db(A), gemeten op de gevels van 

omliggende woningen; 

- een of meer eindtijd(en) na 24:00 uur. 

 

Kleine evenementen zijn evenementen die geen belastende evenementen zijn. 
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3 Fysieke aspecten 

3.1 Openbare ruimte 

- De kades bestaan uit verharde ondergrond met bomen en straatmeubilair. 

- Er mogen geen zware objecten geplaats worden onder de boomprojectie. 

- Er mogen geen bevestigingen gemaakt worden aan bomen.   

- Er vindt voor- en naschouw plaats.  

- Er is een beperkt aantal stroomaansluitingen aanwezig op de stijgers en in het sanitair 

gebouw. Alleen na overleg met de havenmeester kan hier tegen een vergoeding gebruik van 

worden gemaakt.  

- Op de Appeldijk en Havendijk zijn een waterput met elk 1 kraanaansluiting. Op de 

Kriekenmarkt is een wateraansluiting in het sanitair gebouw. Deze mag enkel na overleg en 

tegen vergoeding gebruikt worden. 

- De organisator is verantwoordelijk voor voldoende sanitaire voorzieningen voor de 

verwachte bezoekersaantallen. Aansluitingen op het riool zijn beperkt. De sanitaire 

voorzieningen van de jachthaven kunnen in overleg met de havenmeester en tegen 

vergoeding ingezet worden. Het sanitair gebouw is primair bedoeld voor passanten van de 

Lingehaven.  

- Tussen de Lingesluis en de Peterbrug zijn 25 ligplekken zonder hoogtebeperking. Voor de 

vaste bruggen geldt bij een normaal peil van NAP + 0,80 m de volgende doorvaarhoogtes:  

Peterbrug en Visbrug: 2,85 m 

Korenbrug: 3,60 m 

- Voor het aanmeren van schepen vindt vooraf afstemming plaats met de havenmeester, 

bereikbaar via telefoonnummer 0183 - 63 70 16. 

- De organisator is verantwoordelijk voor het schoon en schadevrij opleveren van het terrein 

(schoonmaak bijvoorbeeld via Waardlanden). Kosten voor eventuele schade en reparatie aan 

gemeentelijke eigendommen zijn voor rekening van de organisatie.  

3.2 Verkeer en parkeren  

Met de fiets of openbaar vervoer 

Evenementen lenen zich bij uitstek om bezocht te worden te voet, met de fiets of met het openbaar 

vervoer. Dit mede gelet op de beperkt beschikbare parkeergelegenheid en vanuit 

duurzaamheidsdoelstellingen. De inrichting van een evenemententerrein moet daarom voorzien in 

ruimte voor het stallen van de fietsen van bezoekers op een logische plaats dicht bij de ingang. Het 

gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt actief gepromoot. 

Met de auto 

De organisator van een evenement moet rekening houden met het beperkte aantal beschikbare 

parkeerplaatsen in de binnenstad. De organisator wijst locaties voor het parkeren aan. Het gebruik 

van de reguliere parkeervoorzieningen in de binnenstad van Gorinchem wordt ontmoedigd. 



 

Locatieprofiel evenementen Lingehaven  8 
 

3.3 Overige aandachtspunten 

Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en informatieverspreiding 

Goede communicatie is cruciaal voor het hebben en houden van draagvlak voor evenementen. 

Daarom stuurt de organisatie van een evenement schriftelijk informatie aan de omwonenden en 

omringende bedrijven bij minimaal B en C evenementen. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand 

aan het evenement en bevat de volgende gegevens: 

- Waar en wanneer vindt het evenement plaats; 

- Welke mate van overlast is te verwachten? Welke overlast beperkende maatregelen zijn 

getroffen; 

- Blijven de bedrijven bereikbaar?; 

- Waar en hoe kunnen omwonenden en andere partijen overlast melden of een klacht 

indienen. Hoe is de organisatie voor, tijdens en na het evenement te bereiken?; 

- De gemeente kan vragen om specifieke informatie op te nemen in de informatiebrief. 

 

Bij belastende evenementen wordt de informatiebrief in ieder geval huis-aan-huis bezorgd binnen 

een cirkel van de volgende straten: 

- Tolsteeg 

- Molenstraat 

- Kelenstraat 

- Hoogstraat 

- Burgstraat 

- Vismarkt 

- Kalkhaven 

- Nonnenveld 

 

Ook wordt deze informatie gestuurd naar de evenementenregisseur van de gemeente, Hartje 

Gorkum en Stichting Gorinchem Citymarketing.  
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