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Gemeente Amsterdam 
Raadscommissie Algemene Zaken 
Amstel 1 
1011 PN  Amsterdam    
 
 
        Amsterdam, 25 maart 2023. 
 
 
 
Betreft: plannen Eroscentrum in Amsterdam-Zuid  
  
 
Beste raadsleden, 
 
 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark vertegenwoordigt bijna 
duizend leden, veelal omwonenden van het park. Wij laten u hierbij weten dat wij bezwaar 
maken tegen de plannen van een Eroscentrum in Zuid. Geen van beide beoogde locaties - 
Groene Zoom en Europaboulevard - is welkom en wij sluiten ons dan ook aan bij de talloze 
stemmen tegen deze plannen.  
 
Nog buiten de te verwachten overlast voor de omgeving van zowel RAI als Zuidas 
verwachten wij dat bezoekers die het Eroscentrum aantrekt ook in het Beatrixpark terecht 
zullen komen. We vrezen dan ook voor overlast van dronken, blowende en luidruchtige 
groepen in het park, die men uit het centrum van de stad wil weren. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kan veel makkelijker plaatsvinden in een park of in de relatief 
rustige straten in de buurt van de beoogde plekken, dan op de Wallen. Het gevolg is dat 
het Beatrixpark niet meer veilig is voor spelende kinderen, buurtbewoners die er 
ontspannen, wandelen, sporten of picknicken en alle mensen die er doorheen fietsen. Vlak 
langs de beoogde locatie Groene Zoom loopt de Fietsverbindingsroute oost-west. 
Daarnaast kunnen het Amstelpark en Zorgvlied - indien noodzakelijk - worden afgesloten. 
Het Beatrixpark kan dat niet. Bovendien wordt er nu al nauwelijks gehandhaafd en we 
voorzien dat dit in de toekomst niet toeneemt. Daarnaast wordt het 
park al jaren veel intensiever gebruikt door de toegenomen 
woningbouw in de nabije omgeving en dit aantal zal alleen maar 
verder groeien.  
 
Wat ons bevreemdt is dat de gemeente Amsterdam niet zo lang 
geleden de principes ‘schoon, heel en veilig’ hanteerde om de stad 
prettig leefbaar te maken en te houden. De plannen voor een 
erotisch centrum in Zuid maakt van buurten die nu veilig, heel èn  
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schoon zijn heel andere buurten. Nergens anders staan zoveel scholen voor voortgezet 
onderwijs als in Amsterdam-Zuid. Er staan veel basisscholen en centra voor kinderopvang bij 
de beoogde locaties. Er liggen ook veel sportcomplexen in de buurt en er staan zowel 
verschillende woonzorgcentra en instellingen voor (chronische) psychiatrie en begeleid 
wonen. 
 
De keuze voor een locatie van een erotisch centrum in Amsterdam-Zuid is fout, omdat de 
zoekcriteria fout zijn. De prijs is te hoog, de maatschappelijke prijs en de economische prijs, 
wel te verstaan. Goed gehandhaafd beleid in de bestaande prostitutiegebieden of 
verplaatsing naar een beter passende locatie is veel goedkoper.  
 
Mocht handhaving in het bestaande gebied onmogelijk zijn, dan zou het verspreiden van de 
seksindustrie naar zeven verschillende plaatsen verdeeld over de hele stad een veel beter 
oplossing zijn, omdat de mensen die daar werkelijk behoefte aan hebben dan bediend 
worden, maar het geen aanzuigende werking op drommen toeristen zal hebben. 
 
Wij hebben ons park al met succes tegen veel grootse en wilde plannen beschermd, zoals 
de uitbreiding van de RAI, een gepland station van de Noord-Zuidlijn en het oplaten van 
zeppelins in het park. We dachten dat we voorlopig onze aandacht konden richten op het 
mooier maken van het park, maar nu dit.  
 
We wisten natuurlijk al dat er plannen waren voor een groot erotisch centrum bij de RAI, 
maar dat leek ons zo onzinnig dat we het niet eens serieus namen. We hopen dat u als raad 
dat ook gaat inzien en met een echte oplossing komt en niet slechts het probleem 
verplaatst.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens alle bezoekers van het Beatrixpark, 
het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark 
 
   
 
 
 
 
  
 


