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Verslag 1e bijeenkomst ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’ 
 
Datum: 18 maart 2022 
Plaats: de geluidsstudio van Björn aan de Oude Haagseweg 
Aanvang: 08.00 uur 
 
Aanwezigen: 
1. Alex Krull (notulist) 
2. Björn Warning (bedankt voor de gastvrijheid) 
3. Leon Rutten 
4. Roland Postma 
5. Saskia Boerma 
 
Afwezig met bericht: 
6. Jan Marten Visser (van harte beterschap) 
 
Het was een constructieve en prettige kennismakings- en startbijeenkomst. 
Actiepunten zijn aangegeven met # 
 
‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’ 
Om waar nodig gezamenlijk voor onze belangen op te komen en de krachten te bundelen denken we 
aan een ‘Kerngroep Overlast Nieuwe Meer en omgeving’ met één of twee vertegenwoordigers 
vanuit: 
1. de woonbootbewoners bij de Nieuwemeersluis: Roland Postma. 
2. de verenigingen in de Oeverlanden - het Tuinpark Ons Buiten, De Oeverlanden Blijven!, Onklaar 

Anker, Nieuw en Meer: Björn Warning en Saskia Boerma. 
3. de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer: Leon Rutten en Alex Krull 

(Watersportverbond). 
4. De woonboot- en dijkbewoners bij de ringvaart van de Haarlemmermeer en een aantal bedrijven 

in de loop van de ringvaart en op de landtong. Zoals Bootsservice Lijnden en Helmsman Sloepen 
en de Pannenkoekenboerderij Meerzicht in het Amsterdamse Bos.: Jan Marten Visser. 

De vertegenwoordigers houden contact met hun achterban. 
 
Vormen van overlast Nieuwe Meer 
De vormen van overlast zijn: 
1. geluidsoverlast vanaf (party)boten, met daarbij door hen dump van vuilnis en wildplassen op de 

wal 
2. te snel varende boten 
3. blauwalgen. 
 

ad 1: vanaf de partyboten, maar ook andere boten, komt tijdens het zomerseizoen ’s middags tot laat 
op de avond en zelfs tot middernacht harde dreunende muziek en het geluid van lallende 
feestvierders die na afstappen balen met vuil op de oevers achterlaten. Daarnaast zoeken ze plekken 
aan de wal op om hun behoefte te doen zoals bij de woonbootbewoners bij de Nieuwe Meersluis en 
bij vereniging(en) rond de Nieuwe Meer. 
ad 2: onder andere vanuit ligplaatsen bij commerciële havens, maar ook vanaf trailerbare boten 
komen snel varende boten en -waterscooters die het voor de overige boten en zwemmers onveilig 
maken en het plezier vergallen. 
ad 3: ’s zomers kunnen zich blauwalgen ontwikkelen, mede door onvoldoende werking of storingen 
aan het bellenscherm. 
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Overlast door partyboten per deelgebied 

− Rondom de Nieuwe Meersluis: geluidsoverlast door partyboten en door boten die wachtend 
voor de sluis onnodig hun motor laten draaien en opvarenden van partyboten die hun behoefte 
doen bij de woonboten als er geen/onvoldoende Dixis bij de sluis zijn geplaatst. 

− Het Tuinpark Ons Buiten: De geluidsoverlast vanaf de Nieuwe Meer door partyboten waardoor 
de rust ontnomen wordt, kleine kinderen de slaap niet kunnen vatten en leden zelfs besluiten 
om naar huis te gaan en niet in hun huisje te overnachten. 

− WSV Onklaar Anker: Geluidsoverlast van partyboten - vaak tot middennacht - en opvarenden die  
hun behoefte doen op de dijk. 

− De Oeverlanden: Dump van vuil van de partyboten. 

− De Landtong: Geluidsoverlast van partyboten waardoor men zelfs bij goed weer deuren en 
ramen moet sluiten. 

− De watersportverenigingen en scouting in het westelijk deel van de Nieuwe Meer: 
Geluidsoverlast van partyboten - vaak tot middennacht - en opvarenden die daar op en af willen 
stappen. 

 

Wat er vanuit de gemeente tot nu toe aan de overlast door de partyboten etc. is gedaan 
De eerste bijeenkomst - juni 2021 - naar aanleiding van de overlast bij de Nieuwe Meersluis - 
kwamen positieve resultaten zoals intensiever toezicht en handhaving van donderdag(middag) t/m 
zaterdag. 
 

Aanwezig waren vanuit de gemeente Waternet, THOR Nautisch (Toezicht & Handhaving Openbare 
Ruimte), vier gebiedsmakelaars (vanuit de Stadsdelen rondom de Nieuwe Meer en Schinkel) en een 
medewerker van Afdeling Schoon van Stadswerken. 
En vanuit de belanghebbenden vertegenwoordigers van de vereniging van woonbootbewoners bij de 
Nieuwe Meersluis, de watersportverenigingen rond de Nieuwe Meer, het Tuinpark Ons Buiten, 
vereniging De Oeverlanden Blijven!, de vereniging Nieuw en Meer bij de landtong en de 
woonbootbewoners aldaar. 
 

Uit de tweede bijeenkomst - 2 maart 2022 - zijn daar de zondagen bij gekomen. 
We zijn dus niet ontevreden. Wel over de Dixis die de gemeente vorig vaarseizoen bij de sluis had 
geplaatst en die begin maart 2022 zijn weggehaald, daarover volgt aanstaande week een gesprek 
met een bestuurder van het stadsdeel Oud-Zuid. 
 

Onderwerpen waren: 
1. Geluidsoverlast op het water 
2. Te snel varen  
3. Gevaarlijke situaties op het water 
4. Overlast aan wal 
 

Meldingen van overlast 
Er zijn drie mogelijke manieren om klachten over geluidsoverlast en te snel varende boten te melden 
(zo veel mogelijk gedetailleerd): 
1. Bel 14 020 (ook na kantoortijden en weekend) 
2. Via de Site Gemeente Amsterdam 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-
4873EB7CD609%7D 

3. Via de vaarwaterapp https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-
amsterdam/download-vaarwater/ 

Daarnaast zal de kerngroep meldingen verzamelen en die onder de aandacht van Richard Maassen -  
Coördinator Nautisch Toezicht en Handhaving van de gemeente Amsterdam - brengen. Bijvoorbeeld 
één maal per maand en beknopt. Daarover maken we als kerngroep nog een afspraak. 
Jan Marten zal het verzamelen en melden op zich nemen en heeft daarvoor inmiddels een 
emailadres aangemaakt n.l.: overlastnieuwemeer@iq0.nl. 
 

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD5F9EF09-0F3A-4E59-8435-4873EB7CD609%7D
https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-amsterdam/download-vaarwater/
https://www.waternet.nl/service-en-contact/varen-in-amsterdam/download-vaarwater/
mailto:overlastnieuwemeer@iq0.nl
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Overlast door blauwalgen 
Op 23 augustus 2021 is er een bijeenkomst geweest van het Hoogheemraadschap Rijnland (Johan 
Oosterbaan en Erik Schuilenburg) met vertegenwoordigers van de Woonboten Zuid (Roland Postma) 
en het Watersportverbond (Leon Rutten en Alex Krull). 
Onderwerp was het nieuwe bellenscherm dat niet alleen blauwalg moet tegengaat, maar ook ingezet 
wordt voor de duurzame koude-winning. 
Dit nieuwe bellenscherm vertoont gebreken. Koppelingen lekken waardoor er meer 
compressorcapaciteit nodig bleek. 
In de winter van 2021-2022 zouden deze gebreken worden opgelost maar dat lijkt niet te zijn 
gebeurd. Er zou door Erik Schuilenburg van deze bijeenkomst een verslag worden gemaakt maar dat 
blijft uit. 
#: Roland zal contact opnemen met het Hoogheemraadschap Rijnland. 
 
Hoe verder te gaan 

− Wij zien Richard Maassen -  Coördinator Nautisch Toezicht en Handhaving van de gemeente 
Amsterdam - als onze eerste contactpersoon gezien de materie en de positieve resultaten die hij 
heeft kunnen bereiken. Hij is uiteraard gebonden aan beleidsregels. 
Zo nodig zullen we contact opnemen met de wethouder. 

− Andere contactpersonen van de gemeente zijn de gebiedsmakelaars van de Stadsdelen rondom 
de Nieuwe Meer (Oud-Zuid: Fadoua Boufarrah, Nieuw-West: Nikki Weeling-van Egmond en Zuid 
Buitenveldert West, inclusief Jachthavengebied: Andjena Chandi. 
En het bestuur van deze stadsdelen. 

− We proberen alle belanghebbenden in beeld te krijgen. Zo hebben we nog geen contactpersoon 
bij o.a. de watersportbedrijven. 
#: Alex zal daarom contact opnemen met de Verenigde Watersportbedrijven Amsterdam die de 
bedrijven in het jachthavengebied vertegenwoordigd. 
#: Saskia (uitgevoerd) heeft een lijst met contactpersonen die we door kunnen nemen (zie de 
bijlage op de volgende bladzijde). 

 
 
Datum en agenda volgende bijeenkomst 
Nog af te spreken 
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BIJLAGE: Lijst Saskia Boerma met haar contactpersonen 
 
Watersportvereniging Amsterdam Punterspad  15 1081 KB AMSTERDAM 

Watersportvereniging De Koenen Jollenpad 13 1081 KC AMSTERDAM 

Watersportvereniging De Schinkel Jachthavenweg 140 1081 KJ AMSTERDAM 

Meerzicht Jachtwerf Scheepswerf Tjotterspad  40 1081 KD AMSTERDAM 

Dock Add Steigeraccessoires Tjotterspad  24 1081 KD AMSTERDAM 

Sup Center Amsterdam Boeierspad 24 1081 KE AMSTERDAM 

Custom inflatable Boeierspad 20 1081 KE AMSTERDAM 

Stevens Watersport Scheepselektro Boeierspad 14 1081 KE AMSTERDAM 

Restaurant Het Bosch Jollepad 10 1081 KC AMSTERDAM 

Dolfijn Welness Jollenpad 6 1081 KC AMSTERDAM 

Livingstonegroep Scouting Koenenkade 24 1081 KG AMSTERDAM 

Elfregi Zeeverkenners Jollenpad 16 1081 KC AMSTERDAM 

Veerpont Ome Piet Nieuwemeerdijk 337 1171 NV BADHOEVEDORP 

The Lake Hotel Nieuwemeerdijk 326 1171 NT BADHOEVEDORP 

Buurtvereniging Nieuwe Meer" Nieuwemeerdijk 294 1171 NS BADHOEVEDORP 

Watersportvereniging Onklaar 
Anker Riekerweg 36 1066 BT AMSTERDAM 

Amsterdam Windsurfing Riekerweg 40 1066 BT AMSTERDAM 

Paviljoen Aquarius 
Anton 
Schleperspad 10 1066 BV AMSTERDAM 

Jet Fun Oude Haagseweg 18 1066 BV AMSTERDAM 

Jachthaven de Boekanier Oude Haagseweg 47 1066 BV AMSTERDAM 

Sim Flying Trainingscentrum Oude Haagseweg 63 1066 BC AMSTERDAM 

Ltj Oude Haagseweg 135 1066 DD AMSTERDAM 

Boerderij meerzicht Koenekade 56 1081 KG AMSTERDAM 

Zeilschool Het Nieuwe Meer Tjotterspad  26 1081 KD AMSTERDAM 

Jachthaven De Hoop Jachthavenweg 42 1081 KA AMSTERDAM 

Nexus Botenverhuur Tjotterspad  24 1081 KD AMSTERDAM 

Veba Watersport Jachthavenweg 44 1081 KA AMSTERDAM 

 
 


