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Petitie

Stop overbodig 
motorlawaai

Het lawaai van sommige motoren komt ver boven het 
toegestane geluidsniveau uit. Vooral voor Amsterdammers 

die aan drukke straten en kruisingen wonen is dit een grote 
ergernis. Bij mooi weer is het bijna onmogelijk om rustig op 

een terras, in de tuin of op het balkon te zitten. Door deze 
petitie op te slellen willen we de gemeente Amsterdam 
en de politie er van overtuigen in actie te komen en de 

overtreders aan te pakken.

MOTORLAWAAI

MOTOR OK LAWAAI NIET OK

STOP HET OVERBODIGE

MEER DAN

GETEKEND!

1000 X

TEKEN DE PETITIE!
GA NAAR PETITIES.NL EN ZOEK OPMOTORLAWAAI OF SCAN DE CODE <<<<<<<<<<<<<<www.petities.nl/petitions/stop-overbodig-motorlawaai

De poster
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Geluid hoort bij een stad, het geeft de stad ka-
rakter en herkenbaarheid. Hoor je de bel van de 
tram dan denk je aan Amsterdam. Het rinkelen 
van een fietsbel, de gesprekken van mensen op 
een terras of het carrillon van de Westertoren. 
Geluid geeft Amsterdam sfeer. Maar als geluid 
lawaai wordt en mensen zich eraan gaan ergeren 
dan blijft er niets van die sfeer over. Sterker nog 
extreem lawaai overheerst elke beleving.

Komt dit incidenteel voor, bijvoorbeeld een buur-
man die een gaatje in de muur boort, dan is dat 
geen probleem. Maar als de buurman een paar keer 
per uur een gaatje in de muur boort elke dag van de 
week dan doet dat iets met je. 

Zo is het ook met het lawaai van (sommige) 
motoren. De laatste jaren zijn er steeds meer mo-
toren extreem veel lawaai produceren. Blijkbaar is 
het hebben van een dure motor niet voldoende om 
aandacht te krijgen.

Het lawaai is zo indringend en overheersend dat 
je de ramen niet meer open kunnen. Je zit niet meer 
rustig in de tuin of op het balkon als je weet dat 
elk moment er weer een extreem lawaai makende 
motor voorbij kan racen. ‘Het maakt me woedend 
en gefrustreerd omdat ik met die woede niks kan’, 

is een reactie van een bewoonster uit de Weesper-
straat. 

Met deze petitie willen we de gemeente Amster-
dam laten zien dat motorlawaai echt een negatief 
effect heeft op het woongenot van Amsterdammers.

Voorafgaande aan deze petitie is er een plan in-
gedient bij Centrum Begroot en West begroot met 
het verzoek om akoestische flitspalen te plaatsen 
op plekken waar de overlast het grootst is. Omdat 
onze plannen als ‘niet uitvoerbaar’ werden beoor-
deeld maar we wel veel stemmen en reacties uit de 
buurt kregen hebben we besloten om een petitie 
op te zetten.

Ook buiten Amsterdam hebben mensen last van 
motorlawaai. In juni is de Nederlandse Federatie 
omgevingslawaai motorvoertuigen opgericht op 
pagina 9 hun standpunten

De volgende pagina’s bevatten enkele Centrum 
Begroot reacties. Reacties van de mensen die ge-
holpen hebben met flyeren en de handtekeningen 
van de ondertekenaars van de petitie.

Dat er aan dit probleem echt iets gedaan moet wor-
den is wel duidelijk. Hoe laten we aan de gemeente 
en de politie over.
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'We staan 
op de 

tweede 
plaats!'

+

= 410 stemmen

Actie Centrum begroot
Weesperstraat

Actie Centrum begroot
Damstraat
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Hoe het begon...
Als je aan de Weesperstraat woont dan ben je wel 
wat gewend qua verkeerslawaai. 30.000 auto's, 
vrachtwagens, motoren en scooters rijden dage-
lijks door deze stadssnelweg. Maar de afgelopen 
twee jaar viel steeds meer op de motoren de 
Weesperstraat gebruiken alsof het circuit van de 
TT Assen is. Doordat er een groene (stoplichten)
zone is ingesteld is het voor motoren extra inte-
ressant om de gashendel open te gooien. Door de 
hoge gebouwen langst de straat klinkt dan het ge-
luid van een motor extra indringend, soms zelfs zo 
hard dat het alarm van geparkeerde scooters af-
gaat. In de zomer de ramen openzetten of op bal-
kon en tuin zitten is bijna niet te doen. Let wel; We 
hebben het hier niet over de gewone motor maar 
over de motoren met een niet originele uitlaat, de 
zogenaamde sportuitlaat. Door het verwijderen 
van geluisdsdempers klink de motor 'stoerder' en 
overschreidt de maximale geluidsnorm die elke 
motor heeft ruimschoots. Een klacht indienen bij 
de politie heeft geen zin. De wijkagent geeft geen 
thuis en je wordt doorgestuurd naar de gemeente 
die je weer verwijst naar de politie. 

Zijn wij nu de enige die hier last van hebben, stellen 
wij ons aan? Hoort dit nu eenmaal bij de geluiden 
van de grote stad, vroegen enkele bewoners zich af. 
Na wat rondvragen kwamen we erachter dat we niet 
de enige waren. Geluidsoverlast op dit niveau zorgt 
voor veel boosheid en chagrijn. Dus moet er nodig 
iets aan gebeuren. In Parijs lopen al proeven met 
een akoestische flitspaal. De overlast bezorgende 
motorrijder wordt gefotografeert en krijgt automa-
tisch een bekeuring op de mat. Ideaal omdat de 
politie zelf al aangeeft hier geen prioriteit aan te 
geven. Ze hoeven niets te doen.

Vandaar ons plan op Centrum begroot, een akoes-
tische flitspaal aan de Weesperstraat om geluids 
overlast op te sporen en te beboeten. We kwa-
men er al snel achter dat er door een inwoner van 
de Damstraat eenzelfde plan was ingedient. We 
hebben flyers laten maken en die deur aan deur 
verspreid en al snel stegen de steunbetuigingen 
en stemmen van ons plan. Bij elkaar werden er 410 
stemmen uitgebracht (en 16 boze motorrijders die 
tegen stemden). Van alle 173 ingediende plannen 
werden we tweede. 
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Enkele reacties achtergelaten op Centrum Begroot
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De flyer die door de stad is verspreid

Van een koude kermis...
Alle stemmen en reacties ten spijt... ons plan wordt als niet haalbaar 
bestempeld en we gaan niet door naar de volgende ronde. Maar... 
wat Centrum begroot duidelijk heeft gemaakt is dat we niet de eni-
ge zijn in het centrum van Amsterdam die last hebben van excensief 
motorlawaai. We laten het er niet bij zitten...

We worden gebeld, door mensen uit verschillende wijken in Amster-
dam die ons plan gezien hebben en die ook in hun wijk last hebben 
van motorlawaai. Edgard van de Nassaukade belt en doet zij verhaal 
over motorrijders onder zijn balkon die keihard wegscheuren bij een 
groen stoplicht. En David belt dat het op de Willemsparkweg en 
Koninginneweg ook niet te harden is. Ook Freek van de Rozen-
gracht wordt knettergek van het lawaai.

We komen bij elkaar eind juni 2020 
en besluiten om samen een petitie op 
te gaan starten voor Amsterdam. Maar 
een petitie is snel gemaakt via petities.
nl maar hoe breng je dit onder de aan-
dacht van de drukke Amsterdammer? 
We besluiten een flyer te maken die 
we gaan verspreiden door Amster-
dam.

 

Reactie Centrum Begroot

Het is in Nederland nog niet mogelijk om te verbaliseren op basis 

van één en ook nog onbemande geluidsmeter. Het gemeten geluid 

is namelijk een totaal van al het geluid in de omgeving, dus alle 

auto’s, motoren, bouwactiviteiten, die voorbij razende ambulance 

op de achtergrond. Het is dus niet mogelijk om met één meting 

hard maken wat de bron van het luide geluid is en hoe luid die ene 

bron op zichzelf was. Daarnaast zijn flitscamera’s of geluidspalen 

(ook die voor snelheid) eigendom van het landelijk openbaar 

ministerie en zij zijn degenen die bepalen waar ze worden ingezet. 

De gemeente gaat hier dus niet over.

Dit maakt dat uw plan niet voldoet aan een van de indieningsver-

eisten van centrum begroot, namelijk dat het uitvoerbaar moet zijn

UW STEM IS BELANGRIJKGa naar www.petities.nl zoek op motorlawaai of scan de code 

hieronder.

WOONT U IN WEST?kijk dan ook op www.westbegroot.nl  
en stem op het plan met dezelfde afbeelding als hierboven. www.petities.nl/petitions/stop-overbodig-motorlawaai?locale=nl

STEM TEGEN OVERBODIG MOTORLAWAAIHet lawaai van een aantal motoren komt ver 

boven het toegestane geluidsniveau uit. Voor Amsterdammers 

die hun ramen ’s zomers open willen zetten, van een terrasje, hun 

eigen balkonnetje of tuin willen genieten is dit een grote ergernis. 

Met deze petitie willen we bereiken dat de gemeente Amsterdam 
en de politie op grote schaal gaan handhaven.  

z.o
.z.

FOR ENGLISH
LOOK ON THE

BACKSIDE
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“Als er een scheurlawaaimotor 
langs rijdt, snijdt dat geluid als 
het ware door mijn ziel. Het doet 
letterlijk pijn in mijn lichaam, alsof 
ik doorboord wordt met geluid. Het 
maakt me woedend en gefrustreerd 
omdat ik met die woede niks kan. 
De enige die plezier beleefd aan dat 
geluid is de motorrijder zelf. Soms 
een vaak ‘s nachts hoor ik ze vanaf 
mijn huis tot aan de andere kant 
van de stad scheuren. En er gebeurd 
helemaal niks”.

Annemarie Keja, Weesperstraat

Meer reacties van bewoners zijn te vinden op 
bladzijden 17-50 van dit boekje
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MAX

70dB(A)

Nederlandse Federatie
Omgevingslawaai
Motorvoertuigen

N E F O M

Ook landelijk is motorlawaai een probleem. Vooral in stiltegebieden 
en op dijken ervaart men veel overlast. Om sterker te staan is de 
NEFOM opgericht.  De Nederlandse Federatie Omgevingslawaai 
Motorvoertuigen (NEFOM) is een federatie van actiegroepen die 
overlast van motorvoertuigen ervaren. We zijn de geluidoverlast van 
motoren, auto’s en andere voertuigen zat en willen samen zorgen 
om het geluid terug te dringen.

Onze 5 actiepunten:
Deze actiepunten zijn opgesteld in overleg met en/of op advies van aangesloten 
groepen, TNO, gemeenten en de G4.

1.  Verlaging van de maximale geluidsnorm naar 70 dB(A) voor motorfietsen en 
andere voertuigen in de L categorie.

2.  Een verbod op de handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regel-
bare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen.

3.  Een maximum eis voor woon en leefgebieden van 75 dB(A) langs de weg en 
70 dB(A) bij de gevel voor de dag en avond, met vermindering van 5 10 dB(A) 
voor de nachtperiode. Voor stiltegebieden is de norm van 40 dB(A) van toe-
passing.

4.  Mogelijkheid voor de gemeente en waterschappen tot het invoeren van 
inrijverboden voor specifieke categorieën voertuigen die overlast veroorzaken 
met brongericht beleid en/of andere beperkende maatregelen.

5.  Een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast 
door motorvoertuigen.www.nefom.nl
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“Ik ervaar flinke overlast van de Weesperstraat. 
Met name ‘s avonds en in het weekend zijn er 
motorrijders die met zeer veel lawaai graag hun 
tanden laten zien: zeer agressief optrekken, 
en ‘brullen’ met hun motor. Ook wordt de 
Weesperstraat als vrije racebaan gebruikt, om 
zo snel mogelijk in één ruk naar de binnenstad 
te crossen (of andersom), wederom met het 
onvermijdelijke lawaai waar je nachts ook nog 
wakker van wordt, want het geluid stijgt met kop 
en schouders boven de gewone ‘verkeersruis’ 
uit. Tevens wordt met deze motoren (inclusief 
lawaaishow) door de tussenstraten gereden, 
zoals de Nieuwe Prinsengracht, de Nieuwe 
Keizersgracht, en de Onbekende gracht. Kortom, 
zou fijn zijn als dat stopt”. 

Bewoonster Nieuwe Prinsengracht 
(naam bekend bij redactie)
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Evenementen moeten om 23.00 
stoppen. Na 22.00 uur mag er 
niet meer in huis geklust worden. 
Schiphol houdt (meestal) rekening 
met de inwoners in de nacht.  
Maar motoren met open uitlaten 
mogen blijkbaar 24/7 hun gang 
gaan. Wanneer komt er een einde 
aan die terreur?
 Edgard  Gommeren, Nassaukade
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Handhaven kan dus wel!

Bron: Facebook 
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Verkeerslawaai op de Willemsparkweg
Voor bewoners van de Willemsparkweg en 
 Koninginneweg is verkeerslawaai een ernstige 
bron van ergernis.  Zeer waarschijnlijk tast het 
ook de gezondheid aan. Het normale geronk 
van auto’s en vrachtauto’s, waarmee het soms 
onmogelijk is een conversatie te voeren zonder 
stemverheffing, is al decennialang bekend en 
vermeld aan de Gemeente. Wel is het zo dat in 
het verleden de Gemeente gehoor heeft gege-
ven aan de stem van bewoners. Begin van deze 
eeuw is ze een geluidssanering actie gestart, 
waarmee huizen langs de Willemsparkweg met 
geluidsisolerende ramen zijn voorzien. Sinds 
2004 zijn we onder de begunstigden, en blijven 
de Gemeente Amsterdam daarvoor erkentelijk.

Maar heden ten dage, lijkt verkeerslawaai nog 
erger, vooral met de toename van gemotoriseer-
de tweewielers.  De meeste scooters, brom- en 
snorfietsen veroorzaken ongeveer hetzelfde lawaai 
als het normale autoverkeer, maar een flink aantal 
produceert meer lawaai. Bewust of onbewust, ze 
veroorzaken geluid (en luchtvervuiling) die de wet-
telijke normen waarschijnlijk overschrijden.  Al jaren 
zijn bewoners van de Willemsparkweg en Koningin-

neweg dit soort extra overlast zat. Maar die overlast 
valt in het niets bij de herrie die motors maken. Hier 
op de Willemsparkweg zijn ze van verre te horen 
vanuit de lawaai-ketsende canyon van de Konin-
ginnenweg.  Eenmaal op het begin van de brede 
en rechtlijnige Willemsparkweg, geven ze dan echt 
gas, met explosief geluid als gevolg. De ergernis van 
1986, “Willemsparkweg als Racebaan” is nog volop 
te beleven anno 2020. “Het geluid is hinderlijk aan 
je oren of je ingewanden” stond in een ingezonden 
brief van een Amsterdammer onlangs, “je krijgt de 
neiging weg te duiken of je oren af te schermen…. 
Het is allemaal intimiderend.”

Ondanks protest vanuit de Willemsparkweg en 
Koninginneweg (bij voorbeeld 1986, 1998, 2019) is 
handhaving van de wetten tegen te veel geluid, 
snelheid en vervuiling slap of helemaal afwezig. 
We hopen dus niet op een herhaling van wat 
Willemsparkweg bewoners ondervonden in anno 
1986: “De bewoners hebben niet de indruk dat de 
gemeente zich veel aan hen gelegen laat liggen.  In 
het Wijkcentrum vertelt men al jaren deze proble-
men vergeefs bij het gemeentebestuur aanhangig 
te hebben gemaakt.” (citaten uit Wijkkrant, nr 2, 
1986 en NRC 23 mei 2020)

David Sogge, Willemsparkweg
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Bron: Algemeen Dagblad 15-07-2020

Bron: Politie.nl

Illegale uitlaten die gewoon 
te koop zijn in de motorwin-
kels. De  bovenstaande logo’s 
van de fabrikanten laten niets 
aan de verbeelding over...

Bron: De monitor KRO/NCRV. www.demonitor.kro-ncrv.nl

Uit de media
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Stop 
overbodig 

motorlawaai

De petitie tekst
Het lawaai van sommige motoren komt ver boven 
het toegestane geluidsniveau uit. Vooral voor Am-
sterdammers die aan drukke straten en kruisingen 
wonen is dit een grote ergernis. Bij mooi weer is 
het bijna onmogelijk om rustig op een terras, in de 
tuin of op het balkon te zitten.

Wij Amsterdammers constateren
•  Dat steeds meer motoren teveel geluid produce-

ren.
•  Vaak zijn het motoren met een ‘sportieve’ knal-

uitlaat en/of open uitlaat waarvan de decibels ver 
boven het toegestane geluidsniveau uitkomen.

•  De politie handhaaft niet omdat ze aangeeft dat 
handhaven tegen onnodige geluidsoverlast geen 
prioriteit heeft.

... en verzoeken
De gemeente Amsterdam en de politie dagelijks en 
op grotere schaal te gaan handhaven. Door bijvoor-
beeld de berijders van deze onnodig lawaaiige 
motoren aan te spreken op hun gedrag en eventu-
eel te bekeuren.

www.petities.nl. Zoek op Motorlawaai
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2008 mensen tekenden 
de Petitie ‘Stop Overbodig 
Motorlawaai’ tussen juli en 

oktober 2020
Hier volgen alle ondertekeningen
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Met dank aan...

Alle verspreiders van de flyers en posters.  
Dank voor de vele steunbetuigingen van Amster-
dammers maar ook de mensen in het land.

De opstellers van deze petitie kiezen ervoor om 
anoniem te blijven. De namen zijn de de gemeente 
bekend. 
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