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Dorst bij Central Park schreeuwt
om echte waterleiding
Als recreatieterrein Down Under vaker voor grote evenementen gebruikt gaat
worden, moet het een robuuste aansluiting op de waterleiding krijgen. Dat
zegt Frank Wijnveld van Crowd Professionals.
Roeland Franck 27-05-18, 18:01

Bezoekers van popfestival Central Park op recreatieterrein Down Under. © Koen
Laureij
Hij was betrokken bij de organisatie van popfestival Central Park afgelopen zaterdag
op het recreatieterrein op de grens van Nieuwegein en Houten. 15.000 mensen
genoten er onder de stralende zon bij temperaturen tegen de dertig graden van
onder meer Anouk, Chef's Special en Kensington.
Op social media klaagden veel mensen over gebrek aan drinkwater. Een deel van de
extra geplaatste kranen gaf geen, of maar mondjesmaat water. Voor de plaatsen
waar wel water verkrijgbaar was, zoals bij de toiletten, stonden lange rijen.
Bezoekers beklaagden zich bovendien over de prijs van bijna zes euro voor een
flesje water. Diverse mensen vielen flauw of moesten uitgedroogd bij de eerste
hulppost behandeld worden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Slangen lostrekken
Organisator Huub van der Vecht erkent dat de extra kranen die vanwege de hitte
waren geïnstalleerd soms geen of weinig water gaven. ,,Op grond van het
hitteprotocol hadden we vijftig extra kranen geïnstalleerd, één op elke driehonderd
bezoekers. Er was ook voldoende water, maar het kon er niet snel genoeg eruit
lopen. Wat ook niet hielp is dat mensen slangen los trokken om voor zichzelf aan
water te komen. Toen we zagen dat het niet goed ging met de tappunten hebben we
ook nog bekers extra water uitgedeeld.''
De waterleiding naar het recreatieterrein is niet berekend op het gebruik van zo veel
water ineens. Daarom waren watertanks neergezet om het tekort op te vangen. Dat
kon toch niet voorkomen dat de druk wegviel. Vervolgens maakten bezoekers
slangen van de installatie los om aan water te komen, waardoor de tappunten
helemaal droog kwamen te staan.

Gemeente
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Veiligheidsexpert Wijnveld zegt dat de beheerder van Down Under en de gemeente
Nieuwegein al geadviseerd te hebben een robuustere waterleiding te regelen als
daar vaker grote evenementen gehouden gaan worden.
Vanwege de hitte en de haperende watervoorziening is de verplichting zelf
meegebrachte waterflessen bij de ingang in te leveren in de loop van de middag
vrijwel geheel is losgelaten, zegt Wijnveld. Normaal gesproken mogen eigen flessen
niet het terrein op vanwege de veiligheid omdat met flesjes gegooid kan worden.
Door de gemoedelijke sfeer kon die regel later in de middag versoepeld worden.

Andere locatie
Vorig jaar nog vond het festival plaats in De Meern, toen eveneens in no time
uitverkocht. Dit jaar wilde de organisatie 12.500 mensen laten meegenieten van de
muziek, maar dat zijn er dus inmiddels een paar duizend meer. Daar was meer
ruimte voor nodig dan op recreatieterrein Strijkviertel beschikbaar is. ,,Bij Down
Under is meer ruimte om het festival tot zijn recht te laten komen”, aldus
initiatiefnemer Huub van de Vecht.
Hij blikt terug op een succesvol evenement: ,,Het is super verlopen, qua verkeer, bij
de entree. Er was echt een hele goeie sfeer. Het is jammer dat een defect
watertappunt dat beeld ondersneeuwt''.
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