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Gemeente Amsterdam 

t.a.v. de heer E.E. van der Laan, burgemeester  

 en overige leden van het College B&W 

 de leden van de gemeenteraad 

Postbus 202 

100 AE  AMSTERDAM 

 

Amsterdam, 3 oktober 2016 

Betreft: verplaatsing Botenparade Gay Pride 

 

Geachte burgemeester 

en andere geadresseerden, 

De Botenparade 2016 als onderdeel van de EuroPride is weer achter de rug. Dankzij de vele overleggen 

met en de druk van de bewoners was het deze keer al veel beter geregeld dan in voorgaande jaren, met 

als absoluut dieptepunt het jaar 2015. Maar we zijn er nog niet. Aan particuliere feesten voorafgaand, 

tijdens en tot lang na de Botenparade is weer niets gedaan.  

Tijdens de botenparade was de muziek vanaf de boten (die van zichzelf als veel en veel te luid is) hier-

door plaatselijk niet te horen. De combinatie Botenparade en pleinfeesten op Westermarkt en Amstelveld 

is geen gelukkige. Deze pleinfeesten dienen omwille van drukte en veiligheid niet meer gelijktijdig met de 

Botenparade te worden gehouden. 

Inmiddels is de Botenparade zichzelf wat betreft populariteit en omvang ontstegen, en heeft de vorm van 

een zomercarnaval aangenomen. De belangstelling en drukte zijn gigantisch. Als met het Grachtenfestival 

en de feesten met Koningsdag is voor zo’n massaal en luidruchtig evenement geen ruimte in het histori-

sche centrum van Amsterdam. De overlast na afloop blijft, ondanks alle toezeggingen van de gemeente 

en organisatie. 

De Comités Walbewoners Prinsengracht en Woonboten Prinsengracht dringen er daarom, mede in het 

kader van de spreiding van de drukte en het herstel van de Balans in de stad, zeer sterk op aan de Bo-

tenparade naar een locatie buiten het centrum te verplaatsen; naar een locatie waar ook de LHBTI-

emancipatie veel noodzakelijker is en beter tot zijn recht komt. Hiermee wordt het ook niet meer een 

“Grachtengordel”-parade maar een feest voor de gehele stad en al haar inwoners, ook in de andere 

stadsdelen. 

Een perfecte locatie hiervoor is de Kostverlorenvaart. Er kan zowel van zuid naar noord of andersom wor-

den gevaren. De lengte van Marcantilaan tot het Olympisch stadion is 3,5 km. Aan beide uiteinden is 

meer dan voldoende ruimte voor de opstelling en het afmeren van de deelnemende boten. Woonboten 

liggen er alleen aan de zuidzijde (die dan ook afgeschermd dienen te worden). De route is onderdeel van 

de hoofdvaarroute door Amsterdam waardoor bruggen geen problemen opleveren.  

De prachtige architectuur van Oud-West zorgt voor een schitterende echt-Amsterdamse omlijsting voor 

de (internationale) televisieuitzendingen. Hulpdiensten kunnen de route zeer goed bereiken vanuit de 

omliggende buurten. Dit geldt ook voor de bezoekers. Voordeel van eindigen aan de zuidzijde is dat in 

of bij het Olympisch Stadion een fantastisch feest kan worden gegeven.  

De Kostverlorenvaart is met 30m breed ook nog eens 6 meter breder dan de 24m brede Prinsengracht, 

zodat er veel meer ruimte is voor meevarende feestboten en hulpdiensten te water. De ruimte van gevel 

tot gevel is variërend 48m tot 55m; op de Prinsengracht 43 à 44m.  
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In de bijlage bij deze brief zijn alle voor- en nadelen van beide locatie nog eens overzichtelijk uiteen gezet. 

Graag komen wij onze ideeën in een persoonlijk gesprek nader uiteenzetten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Comité Walbewoners Prinsengracht Comité Woonboten Prinsengracht 

 

 

 

Bijlage: 

- Voor en nadelen Prinsengracht en Kostverlorenvaart voor Botenparade Gay Pride 
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Bijlage bij brief 3 oktober 2016 

 

Voordelen en nadelen Botenparade Prinsengracht en Kostverlorenvaart 

Prinsengracht voordelen Prinsengracht nadelen 

- Geen - Te klein, te krap en te nauw 

- Te veel woonboten 

- Grote overlast: de inwoners van het centrum 

hebben al bijna 365/365 een toeristisch 

evenement voor de deur 

- Geen ruimte voor hulpdiensten 

- Geen ruimte ingeval van calamiteit 

Kostverlorenvaart voordelen Kostverlorenvaart nadelen 

- Ruime opstellocatie met verschillende kanaal-

aftakkingen aan de Noordzijde met houtzaagmolen 

De Otter op de achtergrond 

- Ca. 3,5 km lengte 

- Door verschillende woonbuurten (West en Zuid) 

met grote diversiteit wat het breed-Amsterdams 

maakt i.t.t. alleen in het Centrum 

- Breedte water 30m (Prinsengracht 24m) ofwel 6m 

breder dan de Prinsengracht 

- Gevel tot gevel 48-55m (Prinsengracht 43 à 44m) 

ofwel 12 m breder dan de Prinsengracht 

- Geen woonboten langs de route 

- Ruime doorvaart bij bruggen want hoofdroute 

vrachtvervoer 

- Voldoende ruimte in omgeving voor hulpdiensten 

- Voldoende ruimte ingeval van calamiteiten 

- Ruime afmeerlocatie aan de zuidzijde met meerdere 

wateren. Olympisch Stadion als eindlocatie met 

groot feest. (Woonboten Schinkelhaven afscher-

men) 

- Geen 

 
  

mailto:info@woonbotenamsterdam.nl

