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L.S. 
 
Als bewoner van één van de Beethovenflats hierbij mijn inspraakreactie. 
De strook flatgebouwen Beethovenstraat 123 tot 195 en aan de Dopperkade wordt 
begrensd door het Zuideramstelkanaal, het monumentale deel van het Beatrixpark met 
Hondenwei op 100 meter afstand, daarachter Strand Zuid en de RAI, het Zuidasgebied 
met het in aanbouw zijnde SNL en de Beethovenstraat. 
 
Tot 2000 was het een rustige woonbuurt, maar dit is geleidelijk aan veranderd: 

- het Zuideramstelkanaal met steeds meer passerende beat-boten 
- Strand Zuid met wekelijks evenementen of feesten van 85dB(A) en 100 dB(C). 
- Zuidas op 130 meter: kap van 226 bomen, extra kap van 67 bomen, dempen van 

nog en stuk park, verleggen fietspad met als gevolg kap van alle in 2008 gegunde 
beeldbepalende populieren in de Prinses Irenestraat, kap voor de oostelijke 
kruising en aanleg bouwweg 

- de stadsstraat met steeds meer verkeer en hordes mensen met luide muziek op 
Koninginnedag 

- tot hier te horen Zuidpleinfeesten van 538 
 
Het is opvallend dat de organisatie van grootstedelijke evenementen onder Zuid valt. 
Om die reden moet de RAI en het gerenoveerde Europaplein in de locatieprofielen 
worden opgenomen. 
Door het Convenant verstrekt de RAI zichzelf en haar klanten vergunningen, o.a. ook 
voor de locatie Strand Zuid, dat wekelijks ook zelf (commerciële) evenementen 
organiseert, maar hiermee buiten het Convenant valt, een oncontroleerbare situatie. 
 
Het zijn vooral die feesten die in 2010 voor deze buurt veel overlast gegeven hebben, 
zoals bekend is bij uw diensten.  
In het jaarverslag van Strand Zuid staat dat het geschatte aantal bezoekers van 4800 door 
het grote aantal grote evenementen 32.000 bedroeg met inbegrip van RAI-bezoekers 
52.000. 
Het zijn de bezoekers die na sluitingstijd nafeesten in het park, veel lawaai maken en 
bergen afval achterlaten. 
De Tabel op pag. 81 van de bijlage geeft dan ook een foute indruk: het aantal 
evenementen in 2010 lag veel hoger.  



 
Het Beatrixpark (pag. 75): 
- Bij locatiebeschrijving invoegen: DEELS onderdeel Zuidas en: VOOR SCOOTERS 
VERBODEN. . 
- Waarom is hier de toegestane geluidsbelasting voor “licht” 80 dB(A) en 95 dB(C)? 
Voor het Amstelpark geldt voor “licht”: “het aantal evenementen met een lichte of 
minimale geluidsbelasting (niet uitkomend boven de reguliere achtergrondgeluiden) 
wordt niet gelimiteerd”.  
Het Amstelpark is groter en de woonbuurt ligt, niet zoals de flatgebouwen op 100 meter, 
maar op grotere afstand. 
- In 2010 was de Hondenwei 3 maanden gesloten voor het leggen van een nieuwe 
grasmat. De Gemeente heeft slechte ervaring met grote aantallen bezoekers en gras! 
Het voor rustzoekende recreanten  te gebruiken deel van het park wordt door de 
bouwactiviteiten practisch teruggebracht tot het monumentale deel, suggestie om het 
Beatrixpark als locatie te vervangen door het Europaplein en daar de 8 activiteiten te 
plannen. 
 
Het Zuidplein (pag. 47) 
Bij locatie Prinses Irenebuurt EN BEETHOVENBUURT invoegen. 
Het in de Zuidas veel gebruikte woord “reuring” mag pas na kantoortijd 12 keer!! per 
seizoen met 90/85/80 dB(A) en 105/100/95 dB(C) ingevuld worden. 
Dit betekent dat de aanliggende woonbuurten 12 keer, 3-4 keer per maand, op vrije 
avonden deze muziek moeten verdragen, met kans dat ook Strand Zuid op 300 meter 
afstand van zich laat horen. 
In bijlage 1 en 2 is de in 2010 ervaren belasting op de leefomgeving te lezen. 
 
Cumulerende evenementen (pag. 26): 
Voor deze woonbuurten is te voorzien dat de evenementen van Zuidplein, Hondenwei en 
Strand zuid elkaar gaan overlappen, reden dat de VvE’s, samen met de Vereniging 
Vrienden van het Beatrixpark en de Vereniging Beethoven/Parnassusweg ook voelen 
voor een gezamenlijke programmering. 
 
Inruilen (pag. 15): 
Het inruilen van evenementen met zwaardere geluidsbelasting voor ENKELE 
(onbepaald, dus mogelijk meer) evenementen met weinig of geen geluidsbelasting is geen 
optie. 
 
Publicatie vergunningen (pag. 19): 
Het Stadsblad, nu in de Echo gevouwen, noch de Echo wordt bezorgd in deze buurt, de 
website van de DMB is een wanhoop, vandaar het verzoek, naast de publicatie van 
vergunningen van Zuid, ook de grootstedelijke evenementen in uw 2-wekelijkse 
Stadsdeelkrant Zuid te publiceren. 
  
 
Beslissingstermijn (pag. 19): 



- Het Stadsdeel moet zich houden aan een beslissingstermijn met een bezwaarperiode van 
6 weken.  
Tot drie keer toe kwam de vergunning voor Strand Zuid op de dag van de opening ter 
inzage of niet. In 2010 werd de vergunning na het seizoen verleend en dit jaar is Strand 
Zuid opgebouwd zonder vergunning en is niet bekend wie er handhaaft en bij wie 
klachten kunnen worden ingebracht. 
- Vergunningen moeten voorzien zijn van de toegestane decibellen en het aanwezig zijn 
van een audiometer moet verplicht worden als er geen begrenzer is. 
Bij het straatvoetbaltournooi  op het Mahlerplein op 16-6-2011 was de muziek 
“ongeveer” 90-100 dB(A), onbekend was welke geluidsterkte was toegestaan en deze 
was op dat moment niet te meten. 
 
Braakliggende terreinen (pag. 25): 
Braakliggende terreinen vallen onder bestemmingsplannen of voorbereidingsbesluiten, 
waarop mogelijk evenementen niet zijn toegestaan. 
 
Samengevat: 

1. Om het kwetsbare, verkleinde Beatrixpark te beschermen moet de locatie 
Hondenwei vervallen. 

2. Het Stadsdeel moet voor-, tijdens- en na evenementen op het Zuidplein 
handhaven. 

3. Evenementen op bij elkaar liggende locaties mogen elkaar niet overlappen. 
4. Inruilen zwaardere evenementen niet mogelijk maken. 
5. Zuidasevenementen publiceren in Stadsdeelkrant. 
6. Geen tijd voor inbrengen bezwaar of zienswijze betekent geen vergunning. 
7. Decibellen vermelden op vergunning en zichtbaar maken tijdens evenement. 

 
Let wel: niet iedere Amsterdammer heeft behoefte aan “brood en spelen”, ook voor 
rustzoekende recreanten moeten een park zonder attracties en evenementen beschikbaar 
blijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke Mante 
 
 
Bijlage: 2 
 
  
  
 


