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Betreft: Geluidsmetingen
Ons kenmerk: HB-VanDongen
Amsterdam, 19 september 2016
Geachte mevr. van Dongen,
In verband met het gesprek van 20 september over het verloop van de Europride 2016 zend ik u
bijgaand de samenvatting van de geluidsmetingen die door resp. vanwege de VVAB zijn verricht op de
dag zelf. De daarin vermelde conclusies van de samenstellers van deze rapportage spreken voor zich
en worden door de VVAB onderschreven. Mevr. Iping en de heer Battjes zullen een en ander voor
zover nodig op 20 september graag toelichten.
Tegen het eind van deze maand zullen wij als VVAB deze meetgegevens ook verwerken in een brief
aan B&W of de burgemeester, met aanbevelingen t.a.v. de algehele herziening van het gemeentelijke
evenementenbeleid.
Met dank voor uw uitnodiging voor 20 september,
Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad,

Jacques de Smidt
voorzitter

Fred Kramer
secretaris

Bijlage
Samenvatting geluidsmetingen VVAB bij Gay Pride 2016

Doelstelling:
Het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur; het handhaven van het historisch
karakter, het bevorderen van het stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht; het bevorderen van de kwaliteit waaronder de openbare toegankelijkheid - van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen; het
bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat.
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Samenvatting geluidsmetingen VVAB bij Gay Pride 2016
Hieronder worden de metingen samengevat die waarnemers van de VVAB en het Wijkcentrum 'd Oude Stadt
hebben uitgevoerd tijdens en na Gay Pride 2016. De metingen zijn zowel binnen de woningen uitgevoerd, op 1
meter afstand van het dichte raam, als buiten; in het laatste geval meestal met het raam open en de meetapparaat
boven de vensterbank. De metingen werden ondersteund door een mobiele meetploeg, bestaande uit de
natuurkundigen Peter van Velzen en Egbert Boeker. Zij beschikten over klasse-2 apparatuur en ijkten de
apparatuur van de waarnemers. De meesten daarvan gebruikten dBMusic op de IPhone. Een rapport met
verantwoording van de meetmethode en interpretatie verschijnt eind September 2016.
Westerdok
Vanuit een aanliggende woning werd gemeten van 12 tot 18 uur. Tussen half twee en half vijf, het hoogtepunt
van de parade was de gemiddelde geluidsbelasting binnenshuis bij dichte ramen: 60 dBA en 84 dBC. Buiten was
dit 85 dBA en 99 dBC. Ook toen de parade voorbij was bleef het rumoerig door feestvierders aan de wallekant
met meetwaarden binnenshuis van 57 dBA en 70 dBC. Voor de bewoners was dit een onleefbare situatie. Zij
bleven thuis vanwege de metingen. Anders waren zij de stad ontvlucht.
Prinsengracht (oneven) bij Prinsenstraat
Vanuit de woning werd gemeten van 11 tot 00.28 uur. Op het hoogtepunt van de parade, van 14 tot 17 uur, was
de gemiddelde geluidsbelasting binnenshuis met ramen dicht 66 dBA en 92 dBC. Buiten aan de gevel waren de
waarden 90 dBA en 104 dBC. Om 22 uur werd binnen nog gemeten met ramen dicht: 60 dBA en 76 dBC. Buiten
om half een ‘s nachts werd 84 dBA gemeten en 96 dBC. Voor de bewoners was dit een onaanvaardbare situatie.
Zij bleven thuis vanwege de metingen. Anders waren zij de stad ontvlucht.
Podium Homomonument Westermarkt
De vergunning luidt: 88 dBA en 103 dBC op 25 m van het podium. Om 17.20 mat de mobiele ploeg op 30 meter
afstand van het podium, op de as, 89 dBA en 107 dBC. Op 15 meter van het podium werd gemeten 93 dBA en
121 dBC. (Hoewel vermoedelijk binnen de normen is de kans op blijvende gehoorschade groot; daar werd niet
tegen gewaarschuwd). Op 40 meter afstand, schuin van het podium werd gevonden 83 dBA en 100 dBC.
De waarnemer van de Keizersgracht heeft de geluidssterkte op de Westermarkt gemeten om 22.55 uur. Op 15
meter opzij van het podium werd 86 dBA gemeten en 100 dBC.
Keizersgracht oneven, schuin tegenover Westermarkt
De woning beschikt over voorzetramen aan de binnenzijde. Bij ramen dicht werd binnenshuis tussen 12 en 22
uur gemeten: gemiddeld 51 dBA en 64 dBC. Bij open ramen 73 dBA en 85 dBC.
De bewoners vonden de overlast, mede dank zij hun voorzetramen, aanvaardbaar.
Leliegracht tussen Prinsengracht en Keizersgracht
De mobiele ploeg heeft gemeten rond 16.15 uur. Aan de even zijde binnen met ramen dicht 54 dBA en 69 dBC.
Buiten aan de gevel 80 dBA en 95 dBC.
Aan de oneven zijde werd binnen/achter (ramen dicht) 45 dBA gemeten en 69 dBC; binnen/boven voorzijde
(ramen dicht): 52 dBA en 70 dBC. Buiten/achter werd gevonden 66 dBA en 82 dBC; buiten/voor bij de gevel 70
dBA en 92 dBC.
Dit jaar was de Leliegracht afgesloten voor bootjes; geen muziek daarvandaan dus. De situatie was veel beter
leefbaar dan vorig jaar toen het op de Leliegracht even druk was als op de Prinsengracht.
Prinsengracht (even zijde; postcode 1016) tegenover oude OBA
De mobiele ploeg mat rond 13.45 uur bij de gevels gemiddeld 79 dBA en 94 dBC; in de Konijnenstraat, er vlak
achter, was weinig meer van Gay Pride te merken: 57 dBA en 74 dBC.
De waarnemer-bewoner mat bij de gevel tijdens de parade, om 14.45 uur) 90 dBA en 102 dBC. Dezelfde
waarden mat hij om 19.21 uur toen de parade al lang voorbij was. Deze bewoner maakte noodgedwongen van de
nood een deugd door veel gasten uit te nodigen; anders had hij de stad verlaten.
Doelstelling:
Het behoud en herstel van de historische bebouwing en stedenbouwkundige structuur; het handhaven van het historisch
karakter, het bevorderen van het stedenschoon en het verbeteren van het stadsgezicht; het bevorderen van de kwaliteit waaronder de openbare toegankelijkheid - van de openbare ruimte, het water en het stedelijk groen inbegrepen; het
bevorderen van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat.

Prinsengracht (oneven zijde) bij Spiegelstraat
Voor het begin van de parade (12.15 uur) werd binnen (ramen dicht) 62 dBA en 79 dBC gemeten; aan de gevel
80 dBA en 89 dBC. Vanaf het einde van de parade (18, 15 uur) bleef de geluidssterkte praktisch constant met
binnen (ramen dicht) 66 dBA en 87 dBC en aan de gevel buiten 87 dBA en 99 dBC.
Voor de bewoners waren deze waarden zo hoog dat ze de stad hadden ontvlucht.
Prinsengracht (even zijde) bij Amstelveld
Aan de gevels werd door de mobiele ploeg rond 15 uur gemiddeld 82 dBA en 100 dBC gemeten met een
uitschieter tot 88 dBA en 104 dBC. Op aanliggende boten werden boxen, aangevoerd vanuit Assen,
waargenomen. De waarnemer-bewoner vond soortgelijke waarden buiten. Om half een ’s nachts werd binnen
(ramen dicht) nog 60 dBA en 73 dBC gemeten. Deze bewoner acht de parade zelf aanvaardbaar, maar de
langdurige nasleep onaanvaardbaar.
Heintje Hoeksteeg
Deze waarnemer was ter vergelijking geposteerd op een plek ver van alle activiteiten. Binnenshuis (ramen dicht)
werden waarden gemeten van 34 dBA en 46 dBC; buiten 53 dBA en 67 dBC. Hier was geen sprake van overlast
of hinder.
Zeedijk 29
Hier stond een podium met vergunning (85 dBA en 98 dBC bij de gevels). De mobiele ploeg mat rond 15.50 uur
86 dBA en 92 dBC op de gevels. De beoogde waarnemer-bewoner was voor dit lawaai gevlucht, dus verdere
metingen zijn hier niet gedaan.
Conclusies mobiele meetploeg
1) Op de meeste plekken worden relatief hoge waarden gemeten, maar men blijft over het algemeen onder de
door de afgegeven vergunning gestelde maximum-waarden.
2) Deze maximum-waarden leiden over het algemeen tot grote, voor veel bewoners onduldbare overlast
binnenshuis gedurende langere perioden en zijn dus te hoog.
3) Grote overlast werd veroorzaakt door de aangemeerde boten en drijvende podia zonder vergunning, voorzien
van gigantische geluidsinstallaties (niet de Parade-boten dus). Bepaalde hotspots ontstonden daardoor en dit
soort lawaaimakers ging veel langer door dan de bedoeling kan zijn geweest. Wat dit betreft is er kennelijk niet
gehandhaafd; anders zouden deze excessen niet ontstaan zijn, of hebben kunnen doorgaan.
Peter van Velzen
Dr Egbert Boeker
31 augustus 2016

