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2 Bijzondere aandacht is uitgegaan naar 

(geluids)overlast 

Aan de geluidsoverlast is in het geheel niets gedaan en er is 

zéker geen aandacht naar uitgegaan. De overlast tijdens de 

botenparade was enorm voor de omwonenden waardoor 

binnenshuis niet meer normaal geleefd kon worden en de 

privésituatie ernstig werd aangetast. Eindtijden buitenpodia 

waren in de meeste gevallen in de nachtrustperiode die 

aanvangt om 23:00 uur; namelijk 24:00 uur plus een uur 

leegloop. 

Het dB(C)-geluidsniveau was 103 op de gevels van 

woningen wat buitenproportioneel is; temeer daar de 

Stichting Geluidshinder 80 dB(C) adviseert en woonboten 

een nóg hoger geluidsniveau te verduren kregen omdat die 

dichter bij de geluidsbronnen liggen.  

2 Het evenement is goed en zonder incidenten 

verlopen 

Het evenement is waarschijnlijk in de officiële rapportage 

zonder incidenten verlopen. Voor een aantal 

woonbootbewoners was het wederom een ramp. Zie 

hiervoor de video-opnamen. 
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Nog aanzienlijke overlast door spontane 

feestjes etc. 

Spontane feestjes vanuit particuliere huizen en op bootjes 

gingen tot zeker 23:00 uur door. Handhaving was niet te 

bekennen, ondanks dat duidelijk is dat deze er zijn en het 

zou gemakkelijk te hanghaven moeten zijn: het gebied is 

bekend en de geluidsbronnen zijn direct te lokaliseren. Dit 

ondanks duidelijke afspraken hierover tussen de bewoners 

en de gemeente in de vele voorbereidende gesprekken. 
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Stremming Prinsengracht De stremming van de Prinsengracht, zeker nabij het 

Amstelveld/Utrechtsestraat, is een farce te noemen. 

Wederom ondanks duidelijke afspraken hierover tussen de 

bewoners en de gemeente in de vele voorbereidende 

gesprekken. Uit de evaluatie blijkt dat Waternet beperkte 

capaciteit heeft ingezet. Dit is onverteerbaar voor  de 

woonbootbwoners.  

De stremmingsvoorzieningen werden zondagochtend rond 

7:00 uur verwijderd met als gevolg verstoring van de 

nachtrust (en de zondagsrust!!) voor de omwonenden. Ook 

dit is wederom een minachting voor de leefomgeving van 

de omwonenden. 
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Een adequate klachtopvolging blijft een punt 

van aandacht. 

Aan en met de ergste klachten, die bovendien voorzienbaar 

waren want de oorzaak daarvan is telkenmale genoemd in 

de voorbereidende gesprekken met de bewoners, is 

nauwelijks iets gedaan. Het betreft hier de bestorming van 

de woonboten en de particuliere en commerciële feesten 

en afterparties in particuliere huizen en op boten. 

 

 




