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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
T.a.v. Dhr. Turksema 
Ebbehout 31 
1507 EA Zaandam 
 
Cc:  
Directie RAI Amsterdam 
Gebiedsmanager Zuidas/ stadsdeel Amsterdam Zuid 
Dhr. M. Pais, StrandZuid 
 

Amsterdam, 13 mei 2019 
 
 
Betreft:  
Aanvraagnummer 4252805.    Aanvraagnaam: Waterterras Strand Zuid BV.   Ingediend op 4-3-2019 
 
 
Geachte heer Turksema,  
 
Tijdens overleggen met lokale belanghebbenden (zoals het “RAI-beraad”) zijn wij op de hoogte gebracht van het 
voornemen van de horecaonderneming StrandZuid, te Amsterdam, gelegen op het RAI-terrein, om een waterterras 
aan te leggen in de grote kom van de Boerenwetering achter de RAI.  
 
Dit voornemen, waarvoor inmiddels een aanvraag voor een vergunning is ingediend, heeft veel losgemaakt bij 
omwonenden en liefhebbers van het Beatrixpark. Tegen deze vergunning kan, voor zover wij begrepen hebben, geen 
zienswijze of bezwaar worden ingediend.  
Op verzoek van de leden van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark die hier met klem om hebben gevraagd 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 7 mei jl., sturen wij u deze brief. Onze vereniging telt meer dan 1.000 leden.  
 
Wij willen u vragen om bij het beoordelen van deze aanvraag voor een vergunning rekening te houden met de 
volgende overwegingen. 
 
Het Beatrixpark wordt altijd geroemd – en terecht – als oase van rust tussen het drukke stadsgeweld van RAI, de 
Zuidas, en binnenkort de verbreding van de A10 en de bouw van het Dok. Dat is ook een van de redenen waarom het 
evenementenbeleid van Amsterdam het Beatrixpark minimaal belast: de overlast aan de randen is nu en in de 
toekomst dermate groot, dat het park zelf zoveel mogelijk ontzien dient te worden.  
Destijds is om dezelfde reden besloten aan de achterzijde van de RAI – waar nu StrandZuid is - geen grootschalig 
hotel te bouwen, dat het park zou overschaduwen.  
Amsterdam moet zuinig zijn op die toch al kleine gebieden waar mensen zonder 
herrie plezierig kunnen sporten, hun hond uitlaten en van de natuur genieten.  
 
Het nu geplande terras gaat over die, ook gevoelsmatige, grenzen van het park heen: 
de optische rust van de grote waterkom tussen park en RAI wordt doorbroken. En de 
wérkelijke rust ook, zo wordt gevreesd: een paar honderd mensen op een terras 
bovenop het water, dat geeft veel geluid dat extra ver draagt door de weerkaatsing.  
Het zal ook meer overlast veroorzaken in de vorm van drijfvuil, meer bootjes, meer 
gedoe.  
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Naar wij altijd hebben begrepen is StrandZuid een tijdelijke horecagelegenheid, in afwachting van definitieve 
bestemmingsplannen. Het aanleggen in de waterkom, met een verankering in de bodem, van een terras is moeilijk in 
te denken als tijdelijk.  
 
Dat betekent, dat als te zijner tijd StrandZuid zou verdwijnen en daarmee tevens de controle op overlast, er een 
houten terras overblijft, waar niemand onderhoud aan zal plegen.  
Dat dit een terecht schrikbeeld is, is nu al te zien aan de erbarmelijke staat van bijvoorbeeld de kade en de waterkant 
in dit stuk van de Boerenwetering, en het maandenlange moeten wachten op herstel van de kapotte brug die deze 
waterkom ’s nachts afsluit. Die afsluiting is ook niet voor niets overeengekomen tussen RAI en omwonenden, zodat 
overlast op tijden dat er geen toezicht is voorkomen kan worden.  
 
Wij willen benadrukken dat de huidige uitbater van StrandZuid zich immer inspant om rekening te houden met 
anderen; destijds is bijvoorbeeld op ons verzoek storende verlichting door hen weggehaald en waren zij vorig jaar net 
als alle anderen erg geschrokken van de vergunning die door de omgevingsdienst was verleend om vuurwerk af te 
steken voor een feest op hun terrein, terwijl dat vuurwerk aan de overzijde in het park werd ontstoken.  
Maar eenzelfde verantwoordelijkheidsgevoel hebben we nog niet gezien bij het Waterbedrijf in Amsterdam, 
waaronder dit stuk water valt waar het terras gepland is.  
Die vergunning vorig jaar voor vuurwerk riep overigens toen wel vragen op over het beleid van de Omgevingsdienst 
inzake het behoud van rust in de natuur (vogels, vleermuizen). Wij hopen dat bij uw instantie inmiddels een 
genuanceerder inzicht is ontstaan.  
 
Conclusie:  
De vraag van de leden van de Vereniging is kort samengevat, of het belang van deze horecaondernemer, die al een 
grote capaciteit heeft, moet gaan boven het belang van de rust, flora en fauna en de bezoekers van het park. 
En daarnaast zullen er goede keuzes gemaakt moeten worden voor de lange termijn vanuit een visie op dit gebied.  
Wij willen u wijzen op de bezwaren die vanuit bewoners (onder meer de StOR) zijn en worden gemaakt, en voegen 
daar met klem aan toe de oproep aan u om er alles aan te doen om ook aan de randen van het Beatrixpark zoveel als 
mogelijk rust te bewaren.  
Alle huidige bezoekers en gebruikers van het park zullen er dankbaar voor zijn, en dat zijn er vast aanzienlijk meer dan 
de gasten op het waterterras.  
 
 
 
Tot toelichting uiteraard immer bereid, met vriendelijke groet,  
 
namens de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark,  
het Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


