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Geluidsvoorschriften Botenparade 
 

Westerdok via de Prinsengracht , Amstel  en Oude Schans naar het Oosterdok  

 

Zaterdag 1 augustus van 13.30 tot 18.00 uur  

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek afkomstig van de 

deelnemende vaartuigen, mag ter plaatse van gevels van woningen, niet meer bedragen dan 90 dB(A). 

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek afkomstig van de deelnemende vaartuigen, gemeten op de gevels van woningen en 

gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 100 dB(C). 

 

Bijzonderheden: 

 

Vanaf 12.00 uur is versterkte muziek toegestaan op de boten tijdens de formatie van de stoet. 

 

Na 18.00 uur is geen luide versterkte muziek vanaf boten toegestaan. Dit geldt zowel voor de aan de Parade 

deelnemende vaartuigen als de boten die ‘in het kielzog’ van het evenement Parade meevaren. Onder luide 

muziek wordt in ieder geval verstaan muziek die op 10 meter afstand van de boot duidelijk hoorbaar en 

herkenbaar is als afkomstig van deze boot.  

 

 

Geluidsvoorschriften algemeen 

 

• De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de 

geluidssterkte van de geluidsinstallatie, dienen stipt te worden nagekomen; 

• Het maximale verschil tussen de dB(A)- en de bijbehorende dB(C)-waarde mag gemeten op de in de 

voorschriften genoemde meetpunt niet groter zijn dan 15 dB; 

• De geluidsboxen dienen zodanig te worden opgesteld dat weerkaatsing naar de omliggende 

woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

 

 

Geluidsvoorschriften per locatie / activiteit  
Gemakshalve is de locatienummering aangehouden uit de aanvraag 

 

5.1. Filmfestival Nieuwmarkt – stadsdeel Centrum 

Woensdag 29 juli van 21.00 tot 23.30 uur  Filmvoorstellingen 

Donderdag 30 juli van 21.00 tot 23.30 uur  Filmvoorstellingen 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van de geluidsbron, niet 

meer bedragen dan 80 dB(A). 

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van de geluidsbron en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen  

dan 93 dB(C). 
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Bijzonderheden: 

Conform stadsbreed beleid is het niet wenselijk om op doordeweekse dagen na 23.00 uur versterkte muziek 

toe te staan op of aan de openbare weg. Gezien de aard van de activiteiten en het feit dat in het verleden 

nooit klachten zijn gemeld, zijn er vanuit de Omgevingsdienst geen bezwaren deze filmvoorstellingen tot na 

23.00  uur te laten doorgaan. 

 

5.2 Straatfeest Oudezijds Voorburgwal – stadsdeel Centrum 

Donderdag 30 juli van 18.00 tot 23.00 uur   Live optredens 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de 

gevels van woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C).   

 

5.3. Pleinfeest Westermarkt – stadsdeel Centrum 

Donderdag 30juli van 18.00 tot 23.00 uur   Openingsfeest 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    Drag en cultuur 

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ dance 

 

Donderdag 30 juli van 18.00 tot 23.00 uur   

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C).  

 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 80 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 93 dB(C).  

 

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 88 dB(A).   
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Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 101 B(C).  

 

Bijzonderheden: 

Conform beleid zijn op deze locatie in principe voor maximaal twee dagen of dagdelen evenementen met 

relatief luide,  versterkte muziek toegestaan. Indien voor meer dagen of dagdelen evenementen worden 

aangevraagd, is daar alleen ruimte voor indien op deze extra dag(en) de evenementen een beduidend 

rustiger karakter hebben. 

 

5.4 Straatfeest Zeedijk – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    DJ en live acts Hollandse stijl   

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ en live acts Hollandse stijl 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten bij de nabijgelegen woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).  

  

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten bij de 

nabijgelegen woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C). 

 

5.5 Straatfeest Reguliersdwarsstraat 1 (Koningsplein- Vijzelstraat) – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    Dance en Live Acts     

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  Dance en Live Acts 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van 

muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van 

de geluidsbron, niet meer bedragen dan 95 dB(A). 

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 15 

meter van de geluidsbron en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 110 dB(C) 

 

5.6 Straatfeest Regulierdwarsstraat 2 (Vijzelstraat – Rembrandtplein) – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    Surinaamse band - Caribbean     

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  Antilliaanse band - Caribbean  

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van 

muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van 

de geluidsbron, niet meer bedragen dan 90 dB(A). 

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 15 

meter van de geluidsbron en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 103 dB(C) 
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5.7. Rembrandtplein – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    DJ / Live acts   

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ / Live acts 

Zondag 2 augustus van 13.00 tot 22.00 uur   Slotconcert 

 

Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 90 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 103 dB(C). 

 

Zondag 2 augustus 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 98 dB(A) tijdens Dj”s: 95 dB(A) tijdens acts.   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 113 dB(C) 

tijdens DJ’s; 110 dB(C) tijdens Acts.                                                         

 

5.8. Straatfeest Paardenstraat/Amstelstraat – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    DJ’s   

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ’s  

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van 

muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van 

de geluidsbron, niet meer bedragen dan 93 dB(A). 

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 15 

meter van de geluidsbron en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 106 dB(C). 

 

5.9. Straatfeest Amstel  – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli van 18.00 tot 00.00 uur    DJ en Live acts Hollandse Stijl     

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ en Live acts Hollandse stijl 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 15 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 90 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 15 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 103 dB(C). 
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5.10 Pleinfeest Amstelveld – stadsdeel Centrum 

Vrijdag 31 juli  van 16.00 tot 23.00 uur     Dance & Acts    

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur   DJ House  

 

Vrijdag 31 juli van 16.00 tot 23.00 uur 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten bij de dichtstbijzijnde woningen niet meer 

bedragen dan 80 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten bij de 

dichtstbijzijnde woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 95 dB(C).  

 

Zaterdag 2 augustus van 13.00 tot 00.00 uur 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten bij de dichtstbijzijnde woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten bij de 

dichtstbijzijnde woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 100 

dB(C).  

 

Bijzonderheden: 

Conform het beleidskader dient het evenement dat op vrijdagavond wordt georganiseerd ‘rustiger’ van aard 

te zijn dan het evenement van zaterdag, met voor de vrijdag overeenkomstig lagere geluidsnormen. 

 

5.12 Straatfeest Elandsgracht-Hazenstraat – stadsdeel Centrum 

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 00.00 uur  DJ en dansmuziek  

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten bij de nabijgelegen woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).  

  

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten bij de 

nabijgelegen woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C). 

 

5.13 Straatfeest Zwanenburgwal 15 – stadsdeel Centrum 

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 22.00 uur  DJ Trendy  

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).   
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Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de 

gevels van woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C). 

 

Bijzonderheden:  

Mocht naar verwachting binnen de inrichting muziek ten gehore worden gebracht die luider is dan volgens 

het Activiteitenbesluit is toegestaan, dan dient hiervoor apart bij het stadsdeel ontheffing te worden 

aangevraagd.  

 

5.14. Straatfeest Amstel 178 – stadsdeel Centrum 

Zaterdag 1 augustus van 13.00 tot 22.00 uur  DJ Trendy  

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op de gevels van woningen niet meer 

bedragen dan 85 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de 

gevels van woningen en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 98 dB(C). 

 

5.16 Thorbeckeplein 

Zondag  2 augustus van 13.00 tot 22.00 uur 

 

Er wordt geen versterkte muziek ten gheore gebrcaht op deze locatiebuiten, dus geen nadere eisen 

 

5.17. Manifestatie Mercatorplein– stadsdeel West 

Donderdag 30 juli van 16.30 tot 18.00 uur   Manifestatie 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van het podium niet meer 

bedragen dan 90 dB(A).   

 

Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter van het podium en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 103 dB(C). 

  

PRIDE WALK  Mercatorplein > Homomonument – stadsdeel West > stadsdeel Centrum 

Donderdag 30 juli van 18:00 tot 19:30 uur  Optocht 

 

Gezien aard en duur van de optocht hoeven geen nadere  geluidseisen te worden opgesteld.  

 

5.19. Javaplein – stadsdeel Oost 

Donderdag 30 juli van 15.00 tot 21.00 uur   multiculturele stands en optredens 

 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere 

activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, mag gemeten op 25 meter van de geluidsbron, niet 

meer bedragen dan 90 dB(A). 
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Ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore 

brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 

meter  van de geluidsbron en gemeten volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 103 

dB(C). 

 

 


