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Gaypride 2015 en 2016 

Na Koningsdag is de GayPride in Amsterdam het grootste feest het trekt honderdduizenden 

feestvierders naar onze stad. Ook op de Zeedijk wordt een straatfeest georganiseerd door een aantal  

horeca ondernemers.   Het evenement is enorm gegroeid en groeit nog steeds met als gevolg dat de 

impact voor de BOB’s op de Zeedijk ook gegroeid is. 

De initiatiefnemers en organisatoren van het Zeedijk Gaypridestraatfeest mogen trots zijn op hun 

succes. Hiervoor complimenten en respect! 

Het is algemeen bekend dat succesvolle evenementen in onze stad door de groeiende populariteit 

daardoor ook uit hun jasje groeien, waardoor onhoudbare situaties ontstaan of opeens een andere 

doelgroep bereikt wordt. 

Het Gaypridestraatfeest op de Zeedijk is gestart als feest bij de Queenshead, de Engel en de Barderij 

en is inmiddels uitgegroeid tot een groot straatfeest met duizenden bezoekers.  De professionele 

aanpak van de ondernemers en de populariteit van de genoemde Gaybars, en het Gayfriendly 

karakter van de gehele  Zeedijk hebben dit succes mogelijk gemaakt. Prachtig! 

Dit succes heeft helaas ook een keerzijde, de grote drukte en het geluidsoverlast wordt door een flink 

aantal BOB’s, zeker niet alleen bewoners, als te veel ervaren. Bewoners kunnen vaak moeilijk hun 

deur in en uit komen door de drukte,sommige bewoners gaan er zelfs toe over om tijdens de 

Gaypride de stad uit te gaan om de drukte en de overlast te ontvluchten. Daarnaast constateren veel 

ondernemers dat ze deze dagen hun omzet tot vrijwel nihil zien dalen,  door de drukte komt er 

vrijwel geen winkelend publiek op de Zeedijk. Maar ook een aantal restaurants zien hun omzet fors 

dalen. 

Heel concreet kun je stellen dat een klein aantalondernemers baat hebben bij de GayPride terwijl 

veel BOB’s nadelen en overlast van het evenement ervaren.   

 

Het is jammer dat de afgelopen jaren niet meer aandacht is besteed aan de impact van het 

straatfeest voor de BOB’s op de Zeedijk.  Het evenement  is teveel georganiseerd vanuit het oogpunt 

van een paar ondernemer en er is te weinig nagedacht over de gevolgen voor derden.  Als men  

getracht heeft om wel rekening te houden met de impact voor de buren en andere ondernemers, 

dan is men er niet in geslaagd om dit goed te communiceren. Een handvol ondernemers kan niet 

voorbij gaan aan de belangen van een paar honderd buren en collega ondernemers. Doe je dat wel, 

dan weet je zeker dat er vroeg of laat flinke conflicten ontstaan. Helaas zijn die conflicten er ook al 

geweest. 

 

 Tijdens de interviews merkte een ondernemer  het volgende op.  “Bij de Gaybars stroomt het geld 

tijdens de Gaypride binnen en ze scheppen op over het aantal vaten bier wat ze hebben verkocht.  Ik 

moest aanhoren dat op  één dag 24 vaten bier waren verkocht, maar geen woord over het feit dat ik 

door dat straatfeest die dag geen cent omzet had en dus verlies heb geleden.  Het werd mij zelfs 

vooraf niet verteld, dat mijn zaak onbereikbaar zou zijn.  Dat is respectloos, maar ik heb er maar niets 

over gezegd.  
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Het zal iedereen duidelijk zijn dat het bovenstaande gevolgen heeft voor de onderlinge relaties 

tussen ondernemers en bewoners, maar ook binnen de diverse Zeedijk organisaties en 

samenwerkingsverbanden. 

 

Een aantal bewoners vlucht tijdens de GayPride de stad uit omdat ze het lawaaioverlast te groot 

vinden, vooral omdat het twee dagen achter elkaar is.  Tijdens de interviews hebben een aantal 

mensen opmerkingen gemaakt over het geluidsvolume tijdens de GayPride en het feit dat je  in een 

bepaald gedeelte  van de Zeedijk twee soorten muziek door elkaar hoort. Het lijkt alsof de 

ondernemers elkaar via de muziek elkaar proberen te beconcurreren.   

Zorgen zijn er ook over de algemene veiligheid tijdens de GayPride. De enorme bezoekers aantallen 

kunnen problematisch zijn tijdens calamiteiten.  

Onze conclusie is dat er bij het organiseren van evenementen meer gekeken moet worden naar de 

effecten voor de overige bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk.  Het GayPridestaatfeest is 

heel duidelijk uitgegroeid naar een te groot evenement voor de smalle Zeedijk.  De toegenomen 

overlast dwingt ons te kijken naar een andere opzet voor de Gaypride, zodat we nog tot in lengte der 

dagen Gaypride op de Dijk kunnen vieren. 

Aanbevelingen voor de toekomst. 

Gaypride 2015 

Het is nu te laat om nog grote wijzigingen aan te brengen in de al lopende organisatie. Wel zijn wij 

van mening dat een aantal veranderingen zeker nog gerealiseerd kunnen en moeten worden voor de 

Zeedijk GayPride 2015. 

Namelijk: 

 Gedurende het hele evenement het volume verminderen met minimaal 7 decibel. Dit ook in 

de vergunningsaanvraag opnemen. (Uiteraard dit evalueren in september  2015) 

Opmerking:  Er is nooit aangetoond dat meer decibels ook zorgt voor meer omzet.  Een hoger 

geluidsvolume is alleen wat handiger voor dansfeesten. Maar het Zeedijk straatfeest tijdens 

de GayPride is geen dansfeest. 

Op zaterdag de straatmuziek pas starten na de botenparade 

 Maar  één muziekbron, zodat over de hele straat dezelfde muziek te horen is en niet twee 

verschillende nummers door elkaar 

 Met alle ondernemers dienen individueel afspraken gemaakt te worden over de 

bereikbaarheid van hun bedrijfspand. Deze afspraken vastleggen op papier 

 Het verstrekken van pasjes zodat alle bewoners en ondernemers hun woning via de kortste 

route kunnen bereiken als de straat is afgezet. 

 Borgen dat bewoners zo goed mogelijk hun huis kunnen bereiken. 

  



 
metzijnallen@SamenZeedijk.nl SamenZeedijk.nl 4 

 
 

GayPride  2016 

 

De Zeedijk Gaypride2016 dient voor alle bewoners, ondernemers en buren van de Zeedijk een 

vrolijk feest te worden.   

Dit is mogelijk s door rekening te houden met elkaars, mogelijk conflicterende belangen en 

respectvol met elkaar om te gaan.  Het is een kwestie van willen! 

Dat is mogelijk door het concept en verdienmodel  van het evenement te veranderen, zodat alle 

Zeedijk ondernemers financieel kunnen profiteren van het evenement en de overlast voor de 

bewoners fors zal verminderen.  Het financiële risico voor de huidige organisatie kan hierdoor 

afnemen, maar ook de noodzakelijk forse investeringen. 

Ons voorstel is een bundeling van voorstellen die ondernemers en bewoners hebben gedaan. Het is 

een aanzet voor een nieuw GayprideZeedijk concept 

Bij de realisatie van ons voorstel spelen de ondernemersverenigingen/BIZ vanzelfsprekend een 

belangrijke rol. Noodzakelijk is wel dat iedereen verder kijkt dan zijn eigen belang.  Dat laatst wordt 

mogelijk eenvoudiger als men zich realiseert dat het een investering is samenwerkingsrelaties en in 

de toekomst.   

Het volgende voorstel is niet compleet, het geeft slechts een mogelijke koers aan. Het is aan de 

Zeedijk ondernemers om het verder uit te werken tot een prachtig plan, dat kan samen met 

Samenzeedijk.  Een plan waarmee de Zeedijk zich kan onderscheiden van de andere feesten in de 

stad.   

 

 

 

 

Project naam:  GayZeedijk: 

 

Het onderstaande voorstel is alleen bedoeld om aan te geven hoe het anders kan. De ondernemers 

zijn uiteraard vrij om dit voorstel te realiseren, aan te passen of nog verder uit te breiden.   Het is 

bedoeld als een basis voor een mooi nieuw concept en om een indruk te geven hoe het anders kan.  

De ondernemersverenigingen/BIZ kunnen e.e.a uiteraard mooi coördineren en stimuleren. Het 

voorstel is bedoeld als een toekomstbestendige brug tussen conflicterende belangen. 

 

Het concept: 
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Uitgangspunt is dat het muziekgedeelte wordt verplaatst naar de Nieuwmarkt. Het voordeel hiervan 

is dat crowd control veel eenvoudiger is en daardoor ook veel goedkoper voor de organisatie. Een 

ander voordeel is dat daar meer mensen ontvangen kunnen worden dan op de Zeedijk. Op de 

Nieuwmarkt zal dan wel een evenemententerrein afgeschermd dienen te worden.   

 

De Zeedijk kent dan geen straatfeest meer maar de straat blijft wel in het teken staan van de 

GayPride op een bijzondere wijze.  

De bedoeling is om de hele dag bezoekers te trekken, maar dan op een andere manier en verdeeld 

over de dag.  Wel op zo’n manier dat alle Zeedijk ondernemers ef financieel voordeel van kunnen 

hebben.  

Een paar mogelijkheden: 

De bezoekers van de GayPride zijn al vroeg in de stad en moeten dus verschillende keren iets eten. 

Waar kan dat beter dan op de Zeedijk?  Rechtstreeks vanaf het station, ontbijten, lunchen of dineren 

op de GAYZeedijk. 

 

Alle restaurants kunnen een Gaypride ontbijt, lunch of diner aanbieden. Het liefst allemaal voor 

dezelfde prijs. De samenstelling bepaalt natuurlijk iedereen zelf, maar het is natuurlijk wel handig als 

het zo is samengeteld dat de doorstroom aan de tafeltjes groot is.  

Door met elkaar een vast bedrag af te spreken kan er ook makkelijker gezamenlijk geadverteerd 

worden. Bijvoorbeeld door de organisatie en/of de OV/BIZ. 

Daarnaast kunnen zaken ook Gaypride to go aanbieden, zodat men snel met een lunch of snoepzak 

naar de botenparade kan.  Ook nu weer met een vaste prijs bijvoorbeeld: 

Koffie/thee met één broodje  5 euro 

Koffie / thee met twee broodjes 7,50 euro 

Gratis GayZeedijk button bij besteding van 10 euro. 

 

Promotie: 

De straat uitbundig versieren! 

 

Over de hele straat 6 – 12 spandoeken te hangen met daarop: 

Welcome @ the gayzeedijk 

 

Alle deelnemende restaurants krijgen een aantal A3 en A2 posters met daarop reclame voor: 

 Gaypride lunch  
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 Gaypride diner 

Gaypride to go 

De deelnemende restaurants etc dienen wel een gaypride vlag op te hangen. 

Eventueel collectief gaypride placemates inkopen. 

Website:  gayzeedijk.nl / gaypridezeedijk 

 

Consumptiemunten: 

In de deelnemende restaurants, bars en lunchrooms , maar natuurlijk ook op de Nieuwmarkt, 

het mogelijk maken om met de Gayzeedijk consumptiemunten te betalen.  Deze kosten 

bijvoorbeeld 2,50 euro 

Op de Zeedijk dan een paar ‘omwisselkantoren’ realiseren. 

Hierdoor is er voor de ondernemers minder tijd nodig voor het afrekenen. 

De opbrengst van de muntjes die niet besteed zijn, komt ten goede aan de deelnemende 

ondernemers. Die krijgen zo nog wat terug van hun  investering. (Of ten gunste van het 

volgende jaar) 

 

Bewoners ontbijt 

Alle bewoners krijgen een gratis Gay ontbijt  aangeboden.  Dat is niet alleen Zeedijkbinding, 

maar maakt de straat al direct gezellig en dat trekt weer gasten aan. De GayZeedijk straalt 

dan immers al gezelligheid en sfeer uit. 

 

Terrasje uit laten waaieren 

De Zeedijk blijft open voor fietsers en dus wordt dus geen evenementen terrein.  Wel stellen 

we  voor om dan terrasje op de stoep wat verder te laten uitwaaieren. Maar daarover is 

onderling overleg en instemming noodzakelijk. 

Gaygadgets: 

Eventueel een soort pop-up store maken met gayartikelen.  Bijvoorbeeld GayPride toeters, 

gaypridepetjes etc.   

 

GayZeedijk buttton 
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Toon je trots met de GayZeedijk button.  Kopen 1 euro. 

Gratis bij aanschaf van 10 consumpties 

Opbrengst voor de centrale pot 

Ook leuk voor verzamelaars. 

Is tevens reclame voor de Zeedijk.  De mensen lopen immers door de stad met de Zeedijk 

button. En aan het einde van de dag door heel Nederland en een paar dagen later zelfs al 

over de hele wereld. 

En denk eens aan al die foto’s waarop dan ‘onze’ button te zien is. Die gaan ook de hele 

wereld over. (gratis reclame!!) 

 

 

Prijzenoorlog: 

De zaken die nu blikjes bier verkopen  wordt gevraagd om de prijs te verhogen naar procent 

gemiddelde horeca prijs. Ze verkopen dan minder blikjes, maar maken meer winst.  Er kan 

dan geen prijzenoorlog ontstaan.  

Bewoners: 

 

Alle bewoners vragen om een Gayzeedijk poster op te hangen. 

Domeinnaam: 

De domeinnamen Gayzeedijk en GayprideZeedijk zijn inmiddels al bij voorbaat voor het 

project gereserveerd, zodat niemand die kan wegkapen.   

 

Organisatie en coördinatie: 

Dat komt wel goed! 

 

Het GayZeeDijk gebied: 

 

Alles wat valt onder het gebied van het project Zeedijk Toekomst en / of de BIZ i.o   

Zeedijk etalages 

Deze dan een gaytintje geven zodat het bezoekers trekt.  Vooral belangrijk bij het verkopen 

van GayPride artikelen. Zo’n etalage moet dan echt de gays en gayvrienden verleiden! 

 

Muziek en lawaaioverlast 
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Op de Zeedijk  alleen achtergrondmuziek, zoals dat in een restaurant is. 

 

Financieel: 

De kosten voor de promotie etc zijn beperkt. De echte kosten worden gemaakt door het 

evenement op de Nieuwmarkt. 

De Zeedijkkosten kunnen mogelijk verdeeld worden via de OV/BIZ. Iedereen kan immers 

meedoen en er van profiteren. 

 

Investeringsfonds GayZeedijk 

 

Met reserveringen voor de toekomst. Het fonds koopt de spullen en leent die weer uit. 

Een gedeelte van de opbrengst wordt in het fonds gestort voor het volgende jaar. 

Het fonds koopt massaal in. 

Begin kapitaal eventueel lenen van de NV of gemeente en vervolgens elk jaar afbetalen. 

 

 

Als bijlage een overzicht van een aantal kosten: 
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