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HISTORISCHE DAG VOOR NEDERLANDSE KERMISWERELD

Donderdag 11 juni 2020, een dag waar we nog lang over zullen napraten. In ongekende saamho-
righeid, gevonden in gemeenschappelijk onbegrip, trok zo goed als de gehele kermisbranche in 
alle vroegte richting Den Haag. Alleen al op de snelwegen lieten wij door de massaliteit van onze 
(transport)actie een onuitwisbare indruk achter bij ons publiek. Die dag kon niemand om ons 
heen!

Dat afgelopen donderdag ónze dag was, daar had de politie helaas geen boodschap aan. Op de 
laatste meters van onze route richting het Malieveld blokkeerde de politie en ME de A12. Niet 
volgens plan, maar daar lieten we ons niet door uit het veld slaan. De reactie van de exploitanten 
in de frontlinie was precies zoals die zijn moest. Ondanks alle frustratie en woede is er ongekend 
professioneel gehandeld, hetgeen er toe geleid heeft dat we het publiek achter ons hebben 
gehouden zonder daarmee onze boodschap af te zwakken. (Blijkt ook uit meerdere steekproeven 
van de media.) Een bijzonder woord van dank is dan ook op zijn plek voor deze groep collega’s die 
ons ’gevecht’ voerde terwijl een groot deel van de exploitanten reeds op het Malieveld gearriveerd 
waren.

Eenmaal aangekomen op de eindbestemming waren er mooie woorden van verschillende politici 
die zich inmiddels achter ons geschaard hebben zoals Thierry Baudet (FvD), Wybren van Hage en 
Martijn van Helvert (CDA). Advocaat Lex de Jager van het kort geding, aangespannen door ’groep 
Apeldoorn’, wist een hoopvol licht te schijnen op de aanstaande rechtzaak welke woensdag-
middag dient en ook onze aalmoezenier Bernhard Van Welzenes wist het toch al overheersende 
gevoel van saamhorigheid te versterken.

Vanuit de politiek kwamen enkele hoopvolle geluiden. Hoewel het schandalig te noemen is dat 
een dergelijke actie nodig is om beweging in de zaak te krijgen, is het mooi om te merken dat al 
onze inspanningen niet voor niets zijn geweest. In de aankomende periode zal echter moeten 
blijken of de verschillende beleidsmakers hun beloftes waar gaan maken. Graag benadrukken we 
dan ook dat we er van uit gaan dat we bij een mogelijke vervolgactie weer op u kunnen rekenen! 
We hebben die donderdag een prachtig begin gemaakt, maar we zijn er nog lang niet!
Er is tijdens onze actiedag zo ontzettend veel gebeurd dat het bijna onmogelijk is om alles in een 
verslag nogmaals uiteen te zetten. Waarschijnlijk ook ten overvloede, een dag als deze moet u 
immers in levende lijve meemaken. De opkomst was ongekend groot en daar kunnen wij dan ook 
niet anders als verheugd over zijn.

Zonder daarbij iemand te kort te doen willen we graag de organisatie van deze protestactie 
bedanken voor hun grote inzet en samenwerking. Alle stuurgroepen, individueel betrokkene zoals 
verschillende leveranciers, cateraars (we zijn allemaal op voortreffelijke wijze voorzien van een 
‘natje en een droogje’), bestuursleden van beide bonden, politici maar zeker ook alle aanwezige. 
Zonder u was het niet gelukt. Donderdag 11 juni jl. is nog maar eens gebleken; samen staan we 
sterk! 

Hartelijke groet,
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Voorheen gingen we in deze rubriek regelmatig terug in de tijd aan 
de hand van een attractiesoort of -type en vroegen we ons, bij het 
zien van de foto’s van weleer, af............waar zijn ze gebleven? Dit jaar 
echter laten we u, evenals in 2016, 2017, 2018 en 2019 iedere twee 
weken genieten van de nalatenschap van wijlen Sietze Hilverda, 
welke is toevertrouwd aan oud-exploitant, orgel- en kermisliefhebber 
Renze Schaafsma uit Norg.

In deze aflevering nemen we u mee naar de voorjaarskermis op het 
Rembrandtsplein te Hoogezand in april 1982. Deze kermis werd 
destijds georganiseerd door H. Vet-Cloo. Als speciale attractie tijdens 
de kermis was er een optreden van de luchtacrobaten ‘Les Lemoines’ 
uit Frankrijk met duizelingwekkende acrobatiek op grote hoogte.

Waar zijn ze gebleven?
door Atze J. Lubach & Willem J. Kruijer

 Aankomst Twister van C. Vet

Polyp van H. C. Douwens en autoscooter van J. Bakker

Twister van C. Vet

Autoscooter van J. Bakker met de truck van Les Lemoines 
luchtacrobaten

Rotario van Dauphin-Dorenberg

Gebakkraam van J. Bierens-Spaninks

Optreden Les Lemoines luchtacrobaten
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UIT DE PERS:

Kermisexploitant schrijft Commissaris der Koning en 
Burgemeester

De familie Arjaans-Van der Molen uit Joure heeft zich gewend 
tot de Commissaris der koning en de burgemeester. Door de 
corona crisis heeft de kermisbranche het zwaar te verduren. 
Steun is er niet of nauwelijks. 

Op vrijdag 5 juni kwamen zowel burgemeester Veenstra als 
de Commissaris der koning Arno Blok bij hun langs. Marjolein 
en Patrick voelden zich gehoord en beide heren voelden 
de problematiek en frustratie waar de exploitanten mee te 
maken hebben goed aan. Marjolein gaf aan dat de financiële 
regelingen voor de kermisbranche niet toereikend zijn. 
Den Haag heeft geen pas klaar plan voor de kermisbranche. 
De diverse voorstellen vanuit de branche werden afgewezen. 
Marjolein en Patrick benadrukte het algemene sociale belang 
van de kermis. 

Patrick voelde zich niet serieus genomen door de landelijke 
politiek. Het gaat hem aan het hart dat de hij als zevende 
generatie kermisexploitant het bedrijf verloren ziet gaan. 
Ze staan volledig stil. Ze willen niets liever dan hun bedrijf 
behouden. 
Mensen worden aangetrokken door de kermis. Naast de 
exploitanten profiteren ook derden van de kermis zoals 
horeca en winkeliers. Regelmatig worden kermissen gebruikt 
voor de financiering van andere evenementen zoals bv. 
Sinterklaasintocht. Die evenementen staan nu ook onder druk.

Zowel Patrick (op z’n 19e) als Marjolein (op haar 20ste) zijn 
zelfstandige kermisondernemers. Het is niet alleen hun werk, 
het is hun leven.  Ze hopen met hun brief aandacht te vragen 
voor de uitdaging waarmee ze geconfronteerd worden en de 
kermis te redden van een mogelijke ondergang. 

Bron: Jouregio

HET GROOTSTE FUNHOUSE VAN DE EUROPESE 
KERMISSEN KRIJGT VORM IN WEST-FRIESLAND

De aanblik brengt een grote grijns op de gezichten van 
ontwerper en bedenker Marcel Binkhorst en Roy Verhoef 
van het lasbedrijf. Zij geven aan dat er hier iets staat dat echt 
de wow-factor heeft. Om hier een indruk van te geven, dit 
Funhouse- de combinatie van allerlei nieuwe belevenissen 
en het spookhuis van vroeger- is straks goed voor 170 ton 
vermaak. Een kleine veertig meter breed, tien meter diep, een 
meter hoog en goed voor een looproute van 400 strekkende 
meter vol vermaak. Eigenaar Mo de Vries geeft aan dat zij hier 
al jaren mee bezig zijn. De Vries komt even een kijkje nemen 
in Andijk. Zijn onderneming Koevoets en De Vries schudt het 
kermiswereldje in Noord-West Europa flink op, nu de attractie 
met als werknaam Police Department stukje bij beetje concreet 
wordt. 

Het wordt een attractie van 
vijf verdiepingen hoog die 
desondanks stormvast is. 
Daarmee is dit de eerste ter 
wereld. Binkhorst raakte 
aanvankelijk bij dit project 
betrokken voor de constructie. 
Gaandeweg werd duidelijk 
dat de eerste ruwe schets ook 
invulling nodig had. Want wie 
een Funhouse maakt met liefst 
46 spellen, met animatronics 
(bewegende poppen) of een 
lichttunnel, wil de bezoekers 
ook de nodige thrills bieden. 
De inwoner van Zwaag mocht 
di invulling daadwerkelijk 
aandragen en zo ontstond als 
vanzelf zijn eigen ontwerp. 

De uitwerking, er komen meerdere trailers waarvan twee 
de eigenlijke kern van de attracties herbergen. De grote 
metalen uitschuifbare containers worden uitgelijnd, waarna 
vanaf een derde trailer de ontbrekende stukken er tussen 
worden getild. Vervolgens komt er ook een plein aan vast, 
waarvan de versterkte vloer ook meteen het indrukwekkende 
contragewicht vormt 
voor de galerij. Dat alles 
wordt in amper acht uur 
opgebouwd of weer 
afgebroken belooft 
Binkhorst. Sprankelend 
verlicht, veilig tot in de 
kleinste details en vooral 
erg robuust. 

Deze attractie is een 
West-Fries huzarenstukje 
aan het worden; een 
ontwerp uit Zwaag, de 
staalconstructie is van Staalpartners Andijk, de hydraulische 
installatie komt bij Hydrowest uit Zwaag vandaan. Alle andere 
fijne mechanische kneepjes van het vak worden bij lasbedrijf 
van de broers Steve en Roy Verhoef voor elkaar gemaakt. 

Bron; Noord-Hollands Dagblad

APK-KEURING NIET VERLENGBAAR

De Europese Commissie maakte eerder bekend dat het mogelijk 
was om verlopen data van certificaten te verlengen, waaronder 
de geldigheid van de APK, in verband met de coronacrisis. Maar 
de geldigheid wordt toch niet met zeven maanden verlengd, 
blijkt na een brief van Minister Van Nieuwenhuizen. 

In het geval van de APK-keuring wordt daar geen gebruik van 
gemaakt. Rijbewijzen en beroepscertificaten blijven wel zeven 
maanden langer geldig. 
Omdat de APK-dienstverlening wel gewoon doorgaat ziet de 
minister geen reden om deze data met zeven maanden te 
verlengen. 
Wanneer er wel een probleem ontstaat betreft de APK-keuring 
kan men contact opnemen met de RDW. 
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TOEKOMST VAN DE EUROPESE KERMIS STAAT OP HET SPEL

Door de Coronacrisis wordt de toekomst van het 1200 jaar oude kermiscultuur in Europa massaal bedreigd. Wegens de beperkingen 
mogen de kermissen niet open. Het Europese kermisbedrijf ligt stil. 
De economische schade voor de circa 75.000 familiebedrijven, die bestaat uit meer dan 600.000 kermisexploitanten, worden 
ondertussen bedreigd in hun bestaan. De laatste inkomens zijn gegenereerd uit de oliebollenverkoop in december. Voor diegene die 
geen oliebollen verkopen is het zelfs langer geleden. 

Daarnaast worden ook fabrikanten van attracties, leveranciers en vele duizenden ondernemers van midden- en kleinbedrijven 
beperkt. Ook steden en gemeenten merken de negatieve gevolgen. Neem bijvoorbeeld Tilburg, daar zit zoveel omheen, 
hotelovernachtingen, horeca maar ook andere winkeliers die tijdens de kermis meer omzet draaien. 

Dreigende negatieve gevolgen voor de culturele sector
De huidige crisis in de kermissector is een Europees probleem en nauw verbonden met de culturele toekomst van Europa. Sinds 
meer dan duizend jaar zijn er volksfeesten en kermissen. Wanneer deze niet er niet meer zijn, heeft dat grote negatieve gevolgen 
voor de gehele culturele sector. De kermissen in Europa hebben een grote invloed op de ontwikkeling in de toeristische sector. Vele 
trekpleisters vinden hun oorsprong op de kermis, zoals bv. bioscoop en theater. Ook spelen kermissen een grote rol bij de viering van 
Schuttersfeesten, carnavalsoptochten, bloemencorso’s etc. Mochten de exploitanten wegvallen, worden deze evenementen ook in 
hun bestaan bedreigt. 

Vraag om financieel noodfonds
De exploitanten hebben nog nooit om financiële hulp gevraagd. Maar nu, nu er door de Corona maatregelen een beroepsverbod is, 
is economische hulp dringend noodzakelijk. Ze hebben een financiële tegemoetkoming nodig die ze niet hoeven terug te betalen. 
Alleen dan kunnen ze de dreigende faillissementen afwenden. 

Uniek familiebedrijf
Kermisexploitanten zijn overwegend familiebedrijven die al vele generaties bestaan. De zaken worden traditioneel aan de 
volgende generatie doorgegeven. Voor de kermisexploitant is het familiebedrijf veel meer dan alleen een onderneming vanwaar uit  
inkomsten worden gegenereerd. Saamhorigheidsgevoel, traditie,  verwantschap en vooral, het is meer dan een beroep, het is een 
manier van leven. 
COVID-19 heeft het beroep van kermisexploitant in een, tot zover grootste, crisis gestort. De kermisexploitanten verdienen hun geld 
op kermissen en festivals. Wanneer deze bron van inkomsten wegvalt, zal dat leiden tot faillissementen en het einde van een manier 
van leven voor vele mensen. 

Uit naam van de Europese kermisex-
ploitanten vraagt het ESU-Präsidium 
financiële ondersteuning aan voor 
de in hun bestaan bedreigde onder-
nemers.
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KABINET OVERTUIGEN DOOR ACTIEVOEREN

Exploitanten willen zo snel mogelijk weer aan het werk, daarom 
voeren exploitanten deze week actie om het kabinet proberen 
te overtuigen dat de kermissen weer open mogen en de 
attracties weer kunnen draaien. Exploitant Frank Vale geeft aan 
dat een jaar wachten absoluut niet gaat, er moet wat gebeuren. 
We zijn niet meer te houden.

Kermissen vallen onder vergunning plichtige evenementen 
en mogen dus niet eerder open tot zeker 1 september. De 
minister geeft aan dat evenementen pas weer mogen wanneer 
er een vaccin is en dat kan wel een jaar duren. 1 september is 
dus helemaal niet zeker. Kermissen die na 1 september op de 
planning staan worden inmiddels ook al afgezegd. 
Frank snapt niet dat de pretparken wel weer open mogen en 
de kermissen niet, zij hebben namelijk te maken met dezelfde 
protocollen. Een kermis als die in Tilburg is niet reëel, maar dat 
betekend niet dat kleinere kermissen ook niet plaats kunnen 
vinden. 

Onlangs is de Ikea weer geopend. Er zijn kermissen waar minder 
mensen komen dan in de Ikea, waarom zouden deze niet open 
kunnen? Daarnaast vindt een kermis in de buitenlucht plaats. 
Er zal minder verdient worden, maar dat is altijd beter dan 
helemaal niets verdienen. 

Dinsdag 9 juni heeft er een demonstratie plaatsgevonden van 
50 kermisvrouwen op het Binnenhof en werd er een brandbrief 
overhandigd ter ondersteuning van de motie van kamerlid 
Wybren Haga, waarin word gevraagd de kermis eerder open te 
laten gaan. Donderdag 11 juni werd er op het Malieveld in Den 
Haag geprotesteerd. 

Kermissen willen en kunnen weer in aangepaste vorm open. 
De anderhalve meter kan ook gehandhaafd worden op de 
kermis, stoelen leeg laten, afstand houden in de wachtrij etc. 
Tevens is er aandacht gevraagd voor een speciaal Noodfonds 
voor exploitanten. 

Onder andere Theo Hiddema werd aangesproken en heeft de 
Brandbrief van de dames ontvangen, net als een zuurstok en 
kermisbeertjes om uit te delen in de Kamer. Dhr. Hiddema geeft 
aan er niet met zijn verstand bij te kunnen dat de pretparken 
wel weer open mogen, maar de kermissen niet. 

EEN SERIEUZE KERMISONDERNEMER
IS LID VAN DE BOND.

BOVAK

Een sterke bond maken wij samen. Daarbij rekenen wij op uw steun.
Alle contributiefacturen 2020 zijn de deur uit. Mocht u dus nog geen factuur ontvangen hebben, neem dan 
even contact op met het BOVAK secretariaat. Betaal op tijd, u dient uw contributie 2020 uiterlijk 4 weken na 
de factuurdatum te betalen. 
Heeft u problemen met tijdige betaling, dan kunt u dit aangeven bij het BOVAK secretariaat om bijvoorbeeld 
een betalingsregeling te treffen. Wanneer u het tijdig aangeeft, scheelt dat een hoop werk en (incasso)kosten. 

Ook is het mogelijk om uw contributie contant te voldoen aan onze voorzitter dhr. Atze Lubach, 
tel.nr. 06 – 2214 1148.
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IN MEMORIAM

Toch nog onverwachts is op 9 mei jl. Roos Denies – Ropers 
overleden. Zij heeft 67 jaar mogen worden. 
Karel Ropers en Lisa Hoefnagels kregen 4 kinderen, Michel, Annie, 
Roos en Henriëtte. Dochter Roos werd op 10 januari 1953 te 
Apeldoorn geboren. Vader en moeder reisden met o.a. een Holly 
Cranes, Balco rotor, Cakewalk, Autosscooter en de Shooting Star 
(Orkaan) op de kermis. Het kermisbedrijf krijgt zij daarom van huis 
uit mee.

Roos krijgt kennis aan Tonnie Denies en na anderhalf jaar besluiten 
ze te trouwen. Op 22 maart 1972 trouwen zij en samen slaan zij een 
nieuwe weg in. De kermis is daarbij bepalend. 
Na twee jaar worden zij verblijdt met hun dochter Lisa en nog een 
jaar later wordt zoon Tonnie geboren.  In 1979 worden Roos en 
Tonnie voor de derde keer vader en moeder van zoon Karel. Groot is 
het verdriet als Karel in het erop volgende jaar komt te overlijden.

Roos en Tonnie reizen met diverse zaken. Ze begonnen met een 
Skeeball, daarna een rolbandspel van vader Karel Ropers.  Daarna 
reisden ze met een Cakewalk en een Minicar. De Cakewalk Action 
House die ze daarna exploiteerden werd gebouwd in eigen beheer. 
Er volgde nog vele andere zaken waaronder enkele funhouses, 
(Hawaii Trip), kikkerspellen, bananenspel, haring in een ton, Tropical 
Trip 3 en 4 en Poffertjessalons.  
Ook op de Keukenhof en op de kerstmarkt in Maastricht werden 
poffertjes aan de man gebracht. Vanaf 1980 komt daar ook de 
oliebollenverkoop bij.
Als schoondochter Lisa en zoon Tonnie getrouwd zijn en de 
attracties hebben overgenomen gaan Roos en Tonnie van de reis 
af. Ze had eigenlijk niet meer zo heel veel met kermis en neemt dan 
afstand van het reizigersleven.

Roos mocht graag praten en hield van gezelligheid. Ze had weinig 
hobby’s, maar mocht wel graag een weekeindje weg. Roos was 
punctueel, kon slecht tegen leugens en onwaarheden. Ze was 
daarnaast ook direct en nam geen blad voor de mond. Ze was 
beslist geen opgever, kon met tegenslagen omgaan en beet zich 

vast in doorgaan. Ze was gek met haar gezin, haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze kende een groot gevoel van betrokkenheid. Ook 
hield ze van een lekker glaasje wijn en gezelligheid. Ze had een hart 
van goud en bleef nooit lang kwaad.

Het is april als Roos ziek wordt. Er wordt gedacht aan een griepje, 
maar uit de diagnose blijkt dat ze Corona heeft . Uiteindelijk volgt 
ziekenhuisopname en verslechterd haar toestand steeds verder.
Op 9 mei komt Roos te overlijden.

Het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het secretariaat en 
de leden wensen de nabestaanden de kracht toe om dit verlies een 
plekje te geven en verwerken. 
Wij, als collega kermisexploitanten, gaan straks allemaal weer 
huiswaarts en pakken ons leven weer op. Dat moet ook, en Roos 
wist dit als geen ander, de kermisexploitant reist weer verder. 

Beste Roos Denies-Ropers, rust zacht.

DEVENTER STEUNT KERMISEXPLOITANTEN

De gemeente Deventer wil de kermisondernemers helpen en 
biedt aan om op diverse plaatsen in de stad, o.a. Grote Kerkhof, 
de Worp en het evenemententerrein, draaimolens te plaatsen.  
Wethouder Thomas Walder heeft hierover diverse gesprekken. 

Er moet gekeken worden wat mogelijk is binnen de richtlijnen 
van het RIVM. In principe mogen kinderen onder de 12 jaar 
met elkaar spelen dus zijn daar minder regels voor.  Een 
kinderattractie die ergens alleen staat zou moeten kunnen. Wel 
moet er dan gekeken worden naar voldoende ruimte zodat  
de overige bezoekers wel anderhalve meter afstand kunnen 
houden. 
Op het evenemententerrein moet dat tot de mogelijkheden 
behoren. In de binnenstad moet daarvoor een plan gemaakt 
worden.  Op sommige momenten is het al druk in de 
binnenstad, maar er zijn ook rustige momenten. 
De exploitanten van de draaimolens worden ook gevraagd naar 
hun ideeën.  Zij hebben de kennis wat wel of niet haalbaar is. 

Ook naast de draaimolens zijn er mogelijkheden. Zo zijn al 
enkele winterstandplaatsen ingenomen door oliebollenkramen. 
Zo kunnen ze toch nog wat verdienen in deze moeilijke periode. 
Dat geld alleen voor kermisexploitanten die voedsel verkopen.  
De gemeente Deventer wil deze groep zoveel mogelijk 
tegemoet komen. 

Voor zover nu bekend is mogen de kermissen niet open voor 
1 september. Kermisbedrijven worden vaak door families 
gerund en hebben geen neveninkomsten. Deventer is een 
kermisgemeente en alles wat we kunnen doen om deze 
mensen te helpen willen we aanpakken.
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UITSTEL CODE 95-WET

Het Ministerie Van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten 
de nieuwe Code 95 wet, voor chauffeurs die geboren zijn voor 1 
juli 1955, uit te stellen in verband met het coronavirus. 

De wet zou eigenlijk op 1 april jongstleden in gaan, rijbewijzen 
zouden ongeldig worden verklaard als er niet voldaan zou 
worden aan de 35 uurs nascholing. 
Het Ministerie verwacht niet dat de invoering van de wet alsnog 
door gaat voor 1 juli. Dat betekent dat totdat de invoering 
van de wet heeft plaatsgevonden Code-95 nog geldig blijft. 
Wanneer er in de komende maanden chauffeurs zijn die niet 
aan hun nascholingsverplichting kunnen voldoen, wordt de 
invoering van deze wet waarschijnlijk nog verder uitgesteld.

BETALINGSREGELING CONTRIBUTIE 2020

Sinds de facturatie van het lidmaatschapsgeld, begin 
januari, heeft ruim de helft van onze leden aan zijn 
verplichting voldaan. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Dit geeft de BOVAK de mogelijkheid om nog circa een 
half jaar aan haar betalingsverplichtingen te kunnen 
voldoen.

Vanwege de coronacrisis achten wij de kans klein 
dat we tijdig de overige € 80.000 ontvangen. 
Verschillende leden hebben al, op eigen initiatief, een 
betalingsregeling met ons getroffen. 
Ook tijdens deze coronacrisis gaan de werkzaamheden 
vanuit ons secretariaat onverminderd voort, eigenlijk is 
het drukker dan ooit! 
In de wetenschap dat we ons helaas nog voor langere 
tijd met minimale financiële middelen moeten 
redden doen we iedereen, die nog niet aan zijn 
betalingsverplichting heeft voldaan, schriftelijk een 
betalingsregeling toekomen van € 75,- per maand 
verdeeld over 8 maanden met ingang van 1 mei. 

Maandelijks wordt u door ons via de mail herinnert aan 
de volgende termijn. Mocht u van ons voorstel willen 
afwijken met een eigen betalingsregeling neemt u dan 
zelf contact op met ons secretariaat via kermis@bovak.
nl. 

Naam Chauffeur:

Datum Van Naar Vertrektijd Rusttijd Aankomsttijd gereden  km

* Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de raad, gelet op artikel 2, vrijstellingen, lid g. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, 
mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de gestuurder is.  Wanneer u dit formulier invult kunt u aantonen hoeveel u rijdt. Er wordt hierbij globaal van uitgegaan dat een 
kermisexploitant niet meer dan 12 uur per week rijdt. 
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DEVENTER PAKT GROTE KERHOF AAN ÉN GELD VOOR 
STROMARKT

Over een niet al te lange tijd pakt de gemeente Deventer het 
Grote Kerkhof aan, een van de grote pleinen in de binnenstad. 
Daar moet de provincie Overijssel wel aan mee betalen.
Carlo Verhaar, wethouder, heeft de Deventer gemeenteraad 
te kennis gegeven dat de onderhandelingen met de provincie 
Overijssel, voor de financiële bijdrage, positief verlopen. 
Hij verwacht hier snel duidelijkheid over. 
Na de herinrichting van het Grote Kerkhof zou het plein bij de 
nieuwe bibliotheek aan de beurt komen. Voor de zomer wordt 
nog besloten over de transformatie van het autovrije Grote 
Kerkhof. 
In grote lijnen was de politiek positief over het schetsontwerp 
dat eerder al werd gepresenteerd.
Voor de herinrichting heeft de gemeente al een lange tijd 2,7 
miljoen euro gereserveerd. 
Enkele partijen vragen zich af of het verstandig is om deze 
bedragen nu in de crisis uit te geven. Daarnaast zijn het voor de 
gemeente ook financieel zware tijden. 
Wethouder verhaar denkt niet aan uitstel, hij geeft aan dat de 
ondernemers in het gebied al jaren wachten op de herinrichting 
en dat juist dit deel van de binnenstad een extra impuls nodig 
heeft. 
Na de herinrichting wordt het plein aantrekkelijker om te 
verblijven tijdens en voor nieuwe evenementen. 
Na de zomer van 2021 begint de herinrichting van het Grote 
kerkhof. Wanneer het Grote kerkhof en de Stromarkt af zijn 
volgt de Nieuwe markt. Daarvoor is er op dit moment nog geen 
geld. 

DIGITALE KERMIS IN DEURNE

Vanwege de coronamaatregelen gaat de kermis in Deurne dit 
jaar niet door. Achter de schermen is men druk doende om een 
alternatief te bieden. 
De kermis in Deurne is een jaarlijks terugkerend evenement dat 
werd gehouden rond half juni. 
Net als alle andere kermissen werd deze afgeblazen. 
Een groep inwoners van Deurne wilde een alternatief. 
De kermistraditie is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit 
afgelast. Daarop kwamen ze op het idee om via Facebook en 
Instagram foto’s en filmpjes te plaatsen van eerdere edities. 
Foto’s en filmpjes werden aangeleverd door diverse fotografen 
met o.a. beelden uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. 

GRONINGEN PLANNEN GROTE MARKT VOOR ZEVEN 
TON

De gemeente Groningen gaat 700.000 euro uittrekken om de 
Grote Markt toegankelijker voor jong en oud te maken en deze 
er aantrekkelijker uit te laten zien. 
De gemeente vindt dat het plein op dit moment niet uitnodigt 
tot een ontmoeting of verblijf. Door middel van herinrichting 
komt er veel groen en onder andere speeltoestellen. De 
bussen verdwijnen uit het centrum zodat voetgangers meer 
ruimte krijgen. Het ontwerp wil de gemeente volgend jaar 
klaar hebben en beginnen met verschillende fases voor de 
herinrichting welke uiteindelijk in 2023 voltooid moet zijn. Er 
zijn diverse partijen die kritiek hebben op de uitgave. Vooral 
vanwege de bezuinigingen door de coronacrisis is het volgens 
hen niet de juiste tijd om dit uit te geven.

FAMILIEBERICHTEN

Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het 
secretariaat en onze leden willen wij Frederico Vermolen & 
Bernadette de Voer van harte feliciteren met de geboorte van 
hun dochter Frederique Louise Charlotte Vermolen. 

EEN SERIEUZE KERMISONDERNEMER
IS LID VAN DE BOND.

BOVAK

En dit geldt uiteraard ook voor onze jonge exploitanten die als zelfstandig met een zaak op reis zijn. 
Daarvoor heeft de BOVAK speciaal het JONGEREN LIDMAATSCHAP in het leven geroepen! Ben je 24 jaar of jonger, dan 

is dit iets voor jou.

De spelregels:
• Twee jaar (max) betaal je slechts de helft van de contributie
• Verplichting om aansluitend nog minimaal 2 jaar volledig lid te blijven van de BOVAK.
• Vermelding als zelfstandig bedrijf (kermisexploitant) bij de KvK is noodzakelijk
• Inclusief alle rechten en plichten van een volwaardig lidmaatschap (met stemrecht!).
• Morele verplichting tot het jaarlijks bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) eind januari.
• Ballotage als aspirant-lid vindt plaats door middel van publicatie in ons vakblad ‘Dé Kermisgids’.
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Radio NPO 1 te gast in Bergen op Zoom bij de Familie 
Reemer   

Afgelopen zaterdag was de regiebus van Radio NPO1 te gast in 
Bergen op Zoom bij de Familie Reemer.
Het gaat om een live programma genoemd Hilversum Uit gepre-
senteerd door Natasja Gibbs.

In een live interview werden Frank en Dani Vale, alsmede Peter 
en zijn dochter Carola Verwijk vragen gesteld over de problema-
tiek waarmee de kermis te kampen heeft en natuurlijk over de 
manifestatie van donderdag 11 juni jl. 

Afwisselend was er live muziek van Elly Kellner en werd Tonny 
Reemer nog even in het zonnetje gezet.
Een gepensioneerde kermisexploitant die nog steeds actief is en 
altijd klaar staat om een collega te helpen of over te rijden.
Hij kon uiteraard veel vertellen over vroeger. 

Een ander onderdeel van het programma is dat een kiezer live in 
debat gaat met een plaatselijke minister.
VVD tweedekamer minister Bas van het Wout woont in Hoeven 
en ging in gesprek met Frank Vale.
Uiteraard heeft hij zijn excuses uitgebracht omdat er geen VVD 
minister aanwezig was, ondanks de uitnodiging, op de mani-
fistatie.
Dat het een gemiste kans was is goed doorgedrongen.
Hopelijk kan de VVD nog iets betekenen voor het noodfonds.

Ter afsluiting van het programma heeft Bert van de Helder nog 
een prachtig gedicht geschreven “wat een kermis

Het Laatste Woord, Hilversum Uit, Calandweg 33, Bergen op 
Zoom.

“Wat een kermis”

Corona zorgt voor hele rare tijden 
de natie zat volledig in het slot
‘t was nodig, dat zal niemand hier bestrijden
maar kermisexploitanten gaan kapot

als er, nu er van alles weer gaat lopen, 
geen uitzicht voor het kermisleven is 
en gaat na vaccinatie pas weer open
zo lopen we een jaar aan omzet mis

de politieke kraam van touwtje trekken
een open brief, protest op ’t Malieveld. 
laat alsjeblieft de kermis niet verrekken 
het gaat hierbij niet enkel om het geld

‘t is de traditie, de manier van leven 
het eeuwen oude volksamusement 
om ook in kwade tijd plezier te geven
het kleinste kind wordt hier een stoere vent

en stoere kerels worden lieve knullen
een roos wordt bij de schiettent neergehaald 
hij stopt hem bij zijn meisje in haar krullen 
die zij in honderd kussen terug betaald

de kind’ren willen zwieren, gieren, zwaaien 
en spannend, harder, sneller, nog veel meer 
dan botsen, nogablokken, paarden draaien 
en ballengooien voor een knuffelbeer

dus laat het lunapark weer snel bewegen 
wij zorgen voor een prima protocol
met afstand houden we het virus tegen 
net als het glas, gaan wij weer hal’f vol

en touwtje trekken bij het feestpaleis 
maar nu voor iedereen en altijd prijs!

 
Bert van den Helder www.lichte verzen.nl
 

13 juni 2020



12   De Kermisgids 16 juni 2020

IN MEMORIAM

Op 19 mei 2020 overleed Tekela Maria Sipkema-Koopal, 
roepnaam Thea, op 84-jarige leeftijd. Thea is geboren op 24 
maart 1936. Met haar ouders, broers en zus reisde zij per schip 
door de noordelijke provincies met een draai- en zweefmolen. 
Ook haar grootouders, Andries Koopal en Teatske Schroor 
reisden per schip al met dezelfde molen. Thea heeft tot en met 
haar 18e jaar op het schip gewoond. 
Omdat er niet altijd voldoende werk was voor het hele gezin, 
hielp ze regelmatig mee bij andere exploitanten. Zo ook bij 
Meindert Sipkema die een tent had met het bumperspel. Daar 
leerde ze Woppie kennen.  In het begin moest ze niet veel van 
hem hebben. 

Hun wegen kruisten regelmatig. Tenslotte kwam het er toch van 
en na twee jaar verkering trouwden ze in 1960 en namen hun 
intrek – voor die tijd pure luxe – in een nieuwe woonwagen. 
Ze gingen samen op reis door het hele land, eerst met de Balco 
rotor. 

Op 13 februari  1961 werd hun geluk bekroond met een 
dochter. Hoewel 13 het ongeluksgetal is bleek deze het voor 
Woppie en Thea de dagen te zijn van hun grootste geluk. Alle 
drie de kinderen werden op dezelfde dag geboren, waarbij 
de komst van de tweeling (Meindert en Anita) sowieso al een 
complete verrassing was. Tot een half uur voor de (te vroege) 
geboorte wisten ze niet dat het een tweeling zou worden. 
Dochter Alida wou wel graag voor haar verjaardag een broertje 
en een zusje, nou die heeft ze ook gekregen......! Geluk bij een 
ongeluk was dat de tweeling 2 maanden te vroeg geboren werd 
en zodoende nog een tijdje in een couveuse moest aansterken. 
Hierdoor kon net op de tijd de woonwagen met 2 meter 
worden verlengd om een extra slaapkamer te creëren. 

In 1964 ging de Balco rotor terug naar vader Meindert Sipkema 
en reisde ze met een Holly Cranes. Deze Holly Cranes spelen 
een belangrijke rol in het werkzame leven van Woppie en Thea 
Sipkema. Rond 1964 zijn zij één van eerste exploitanten in 
Nederland die met deze automaten op de kermis verschijnen. 
Ze staan aan de bakermat van een nieuwe kermisrage. De 
eerste Holly Cranes kasten komen uit Hengelo gevolgd door 

nieuwe exemplaren uit Italië. Uiteindelijk bouwt Woppie zijn 
kasten zelf en vervaardigd in de loop der tijd in totaal 94 van 
deze speelautomaten. Eerst tijdens de wintermaanden in de 
schuur van zijn vader en vanaf 1969 in hun eigen loods aan de 
Prinsenweide in Apeldoorn.
 
In 1996 stoppen ze met reizen i.v.m. gezondheidsklachten.  Thea 
geniet van de kaartavond met de Apeldoornse kermisvrouwen 
het wekelijkse uurtje ‘blookeren’ op zondagochtend bij de 
kinderen of samen naar de bingoavond van de buurtvereniging. 
Maar ze kon zich ook lekker ontspannen met een goed boek of 
kruiswoordpuzzels. 

Op 23 maart 2020 waren Thea en Woppie 60 jaar getrouwd. 
Helaas konden ze vanwege Thea haar zwakke gezondheid en 
het beleid rondom het coronavirus deze dag niet in het bijzijn 
van elkaar en hun dierbaren doorbrengen. Thea lag op dat 
moment in het ziekenhuis. 

Namens het bestuur van de BOVAK, de medewerkers van het 
secretariaat en alle leden wensen wij de nabestaande van Thea 
Sipkema-Koopal de kracht toe om dit verlies een plekje te 
geven en te verwerken. 
Beste Thea Sipkema-Koopal, rust zacht.
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               door Lauran Wijffels

50 KERMISVROUWEN NAAR TWEEDE KAMER:
OPENSTELLING ÉÉRDER DAN 1 SEPTEMBER? 

De kermisbranche voerde vorige week acties om het kabinet 
en de Tweede Kamer te overtuigen van de noodzaak attracties 
zo snel mogelijk weer te laten draaien. Vijftig echtgenotes van 
kermisexploitanten overhandigden dinsdag 9 juni op het Bin-
nenhof een open brief ter ondersteuning van een motie van het 
Kamerlid Wybren van Haga (ex-VVD) en Theo Hiddema (FVD), 
waarin zij vragen te onderzoeken of kermissen eerder dan 1 
september open kunnen. Die motie werd dezelfde dag aange-
nomen.

Donderdag 11 juni was er een internationaal opgezet protest 
georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. BOVAK en NKB 
dienden een protocol in bij het ministerie van Economische 
Zaken, waarin staat hoe kermissen - met inachtneming van de 
coronamaatregelen - veilig open kunnen. 
Volgens hen is de kermisbranche amper geholpen door steun-
maatregelen van het kabinet en biedt ook de hulp van banken 
met uitstel van betalingen geen soelaas. 
In een recent rapport geeft 60 procent van de kermisonderne-
mers aan snel ernstige liquiditeitsproblemen te krijgen.

Etiënne van Hezik zei namens de vijftig actievoerende kermis-
vrouwen dat exploitanten op hun laatste reserves teren: ‘Som-
migen willen geen steun aanvragen. Ten onrechte is besloten 
kermissen onder grote evenementen te scharen, waardoor in de 
zomer vooralsnog geen kermissen zijn toegestaan. 
Waarom mogen pretparken wel open en kermissen niet?!’
Kermisexploitante Ida Oostenenk-Maas op PowNed: ‘Je bent op 

de kermis geboren en getogen. In het voorjaar gaat het zonne-
tje schijnen en wil je weg. Je vliegt als een vogeltje uit. En nu 
mogen we dat niet, terwijl we zo graag vermaak naar de men-
sen brengen. Wij willen in Den Haag bereiken dat de meeste 
partijen voor de motie van Van Haga en Hiddema stemmen.’ Dat 
gebeurde; PvdA, Denk, 50+, D66, VVD, CDA, CU, FvD, SP en PVV 
stemden massaal voor.
FVD-kamerlid Hiddema, aanwezig bij de demonstratie, steun-
de het protest. ‘Het is een trotse beroepsgroep die graag weer 
aan het werk wil. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat zij 
niet open mogen, maar pretparken wel.’ Uit handen van  ker-
misexploitante Alice van Heuven (foto) kreeg hij een mand met 
kermisbeertjes uitgereikt. Hij deelde die uit aan collega-Kamer-
leden.

DÜSSELDORF KIEST VOOR ‘DÜSSELLAND’:
ALTERNATIEF PRETPARK OP BEURSTERREIN

Omdat coronamaatregelen deze zomer géén kermissen toe-
staan, ontstaan nieuwe initiatieven die doen denken aan ‘luna-
parken’ uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zo bedacht de 
bekende kermisexploitant Oscar Bruch (foto rechts) voor Düs-
seldorf ‘Düsselland’, een tijdelijk pretpark op het beursterrein 
aan de Beckbuschstrasse. Van 26 juni tot en met 26 juli kunnen 
bezoekers aan ‘Düsselland’ plaatsnemen in meer dan twintig 
attracties, waaronder de achtbaan Alpina Bahn, het 55 meter 
hoge reuzenrad Bellevue, grote wildwaterbaan en groot spook-
huis. Daarnaast zijn er dagelijks motorstuntshows en koord-
dansacts te zien. De oppervlakte van het tijdelijke lunapark 
bedraagt 60.000 vierkante meter.
Wie ‘Düsselland’ bezoekt, moet vooraf online een toegangsbe-
wijs kopen. Dat kost doordeweeks 8 euro, in het weekend 10 
euro. Vervolgens moet er voor iedere attractie los een kaartje 
worden gekocht, al belooft Bruch dat de prijzen fors lager zullen 
liggen dan op een gewone kermis.
Düsselland werkt met drie tijdsloten: 13.00 tot 16.00 uur, 16.00 
tot 19.00 uur en 19.00 tot 22.00 uur. In het weekeinde is het 
ook mogelijk om tussen 10.00 tot 13.00 uur langs te komen. Op 
zondagen sluit het pretpark al om 19.00 uur. Bezoekers mogen 

tweeënhalf uur blijven. Vervolgens is er steeds 30 minuten voor-
zien om het park schoon te vegen. Op het terrein gelden stren-
ge coronaregels. In de attracties is het dragen van mondkapjes 
verplicht en bewakers zien erop toe dat mensen anderhalve 
meter afstand van elkaar houden. Er is geen alcohol verkrijgbaar 
om te voorkomen dat bezoekers te nonchalant worden.



14   De Kermisgids 16 juni 2020

 

       door Lauran Wijffels

KORT GEDING VAN KERMISEXPLOITANTEN TEGEN 
NEDERLANDSE STAAT AANGEHOUDEN TOT 27 JUNI

Het kort geding dat kermisexploitanten woensdag 17 juni hebben aangespannen te-
gen de Nederlandse staat bij de rechtbank Den Haag wordt aangehouden tot 27 juni. 
Dit omdat de beslissing van het kabinet op 24 juni over het maximumaantal aanwezi-
gen bij openbare samenkomsten eerst wordt afgewacht. Met hun kort geding willen 
kermisexploitanten afdwingen dat kermissen eerder open mogen dan 1 september. In 
verband met coronamaatregelen mag dat niet.
Advocaat Lex de Jager (foto) eiste 17 juni namens de kermisbranche snelle versoepe-
lingen van de coronamaatregelen. 

De radeloosheid van kermisexploitanten is vooral gebaseerd op het feit dat pretparken 
wel gewoon hun deuren mogen openen. ‘De kermissen willen morgen weer open. 
Of anders op dezelfde manier behandeld worden als pretparken, dus dat er op lokaal 
niveau wordt bepaald of en hoe de kermis open mag,’ aldus advocaat De Jager namens 
de exploitanten.

‘Kermissen zijn een voortzetting van een winkelstraat. Wat is dan het wezenlijke onder-
scheid tussen drukke winkelstraten en een drukke kermis, waar mensen nu even geen 
boodschappen gaan doen maar in botsauto’s gaan zitten?!’
Landsadvocaat Veldhuis concludeerde op de zitting dat het kort geding niet nodig is 
omdat er al overleg plaatsheeft tussen de diverse partijen: ‘Als het veilig kan, zullen de 
kermissen ook eerder open kunnen. Uitgangspunt is 1 september, maar dat is niet in 
beton gegoten.
’ De landsadvocaat benadrukte dat als het toegestane aantal  samenkomsten per 1 juli 
van 30 naar 100 personen gaat dit mogelijk perspectief biedt voor kermissen. Volgens 
hem zou de voorzitter van de veiligheidsregio dan ontheffing kunnen verlenen. 
Ook benadrukte Veldhuis dat pretparken geen beslag leggen op de publieke ruimte, 
ook omdat ze losse parkeerterreinen en in- en uitrijroutes bevatten: ‘Een wezenlijk 
verschil met kermissen, die juist de publieke ruimte innemen.’

Dezelfde ochtend van het kort geding maakten media bekend dat grote publiekseve-
nementen in Duitsland tot eind oktober verboden zouden zijn vanwege de coronacri-
sis. 
Dat staat in een voorstel dat bondskanselier Angela Merkel die dag besprak met de 
leiders van zestien deelstaten. Door het verbod worden onder meer de populaire wijn-
feesten getroffen, alsmede stads-, dorps- en schuttersfeesten en kermissen.

Voor eventuele onregelmatigheden in 

niet schriftelijk opgegeven 

advertenties stelt de redaktie zich niet 

aansprakelijk

Advertenties en copy voor
‘De Kermisgids’ ook per e-mail.

info@dekermisgids.nl 

Advocatuur / Juridische 

Dienstverlening:

Guarda Advocaten

Kabalt / Schuurman

Straatweg 43, 

3621 BH Breukelen

Postbus 248, 3620 AE Breukelen

tel. (0346) 25 00 42

fax (0346) 25 10 21

www.guarda-advocaten.nl

Voor vragen over onderwijs:

Stichting Rijdende School

Postbus 188

4190 CD Geldermalsen

tel. (0345) 57 26 51

Voor kermis- en circus-

pastoraataangelegenheden:

Aalmoezenier 

B.E.M. van Welzenes

tel. (024) 377 75 75 

of 06-55 356 666

www.kscc.nl

email: info@kscc.nl

Correspondentieadres:

Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
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Geachte heer/mevrouw,

De sector Eerlijk is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. De Universiteit van Tilburg doet onderzoek 
hoe bedrijven in o.a. de sector Veiligheid geholpen kunnen worden hun herstel te bespoedigen en zo de Nederlandse 
economie weer op gang te brengen. Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek.

Dit onderzoek heet KOLIBRIE - Collaboration for Business Resilience in Industries. We willen weten wat de uitdagingen 
en innovatieve oplossingen zijn voor de 1,5-meter economie. We zijn zeer geïnteresseerd in het gebruik van deze infor-
matie om een tool te creëren die uw sector en andere sectoren kan helpen om te floreren.

Laat me uitleggen hoe u kunt bijdragen en profiteren. We doen een onderzoek m.b.v. een enquête. Het zal zeer nuttig 
zijn als u deze enquête met uw leden zou kunnen delen. Uw leden hebben het erg druk, dus we hebben de vragenlijst 
erg kort gehouden. We begrijpen ook dat u geïnteresseerd bent in specifieke zaken die voor uw sector van belang zijn. 
Daarom bieden we de mogelijkheid om de enquête aan te passen aan uw brancheorganisatie en een samenvattend 
verslag te maken. Gratis. 

Het databeheer is volledig in overeenstemming met het Algemeen Reglement voor Gegevensbescherming 2016/679 
(GRPR) en is tevens goedgekeurd door de Raad voor Ethische Toetsing van Tilburg University (Tilburg School of Social 
and Behavioral Sciences).

U kunt dit onderzoeksproject ondersteunen door dit bericht te delen met uw leden. Als u geïnteresseerd bent in een 
onderzoek op maat voor uw brancheorganisatie, neem dan contact met mij op via n.r.barrosdeoliveira@uvt.nl.

Ik kijk er naar uit om van u terug te horen!

De deadline voor het onderzoek is 25 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
Dr. Nuno Oliveira (hoofdonderzoeker) 
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Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aan de leden van de gemeenteraad van Amsterdam
 
Bezoekadres Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020 amsterdam.nl
 

Datum 17 juni 2020
Ons kenmerk Behandeld door
Bijlage Bijlage 1 : Nota van Beantwoording zienswijzen op ontwerp verkeerbesluit
 Bijlage 2: Verkeersbesluit milieuzone Amsterdam 2020
 Bijlage 3: Kaart milieuzone per 1 november 2020 Bijlage 4: Beleidsregel ontheffingenbeleid

Onderwerp Maatregelenpakket milieuzones Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 1 oktober 2019 heeft het college van B&W het Actieplan Schone Lucht vastgesteld. In dat Actieplan zijn verschillende maatrege-
len aangekondigd om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren. In mijn brief van 12 november jl. bent u geïnformeerd over 
het ontwerpverkeersbesluit voor de aanscherping en uitbreiding van de milieuzone per 1 november 2020.

Het college van B&W heeft op 14 april jl. een definitief verkeersbesluit genomen na afweging van de 234 binnengekomen zienswij-
zen1 die zijn ingediend op het ontwerp verkeersbesluit dat in de periode tussen 6 januari en 17 februari 2020 ter inzage lag. In deze 
periode zijn ook informatie- en inspraakbijeenkomsten georganiseerd in de 7 stadsdelen.

Mede op basis van de ingebrachte ideeën van bewoners, gesprekken met brancheorganisaties, ondernemers en andere gemeenten 
met milieuzones (Utrecht, Arnhem en Den Haag) heeft het college van B&W een ontheffingenbeleid vastgesteld. Samen met de 
sloop- en vervangingssubsidie voor Amsterdammers die uw raad op 18 december 2019 heeft vastgesteld, is het maatregelenpakket 
milieuzones 2020 hiermee compleet.

Graag informeer ik u in deze brief over de uitkomsten van de zienswijzeperiode, het definitief verkeerbesluit, het ontheffingenbeleid 
en de samenloop van de besluitvorming met de coronacrisis.

1 Zie voor beantwoording de bijgevoegde Nota van Beantwoording, bijlage 1
 

Coronacrisis

Als gevolg van de corona crisis is er veel minder verkeer dan gebruikelijk. Dit heeft effect op de luchtkwaliteit in de stad. De GGD 
heeft een artikel op haar website gepubliceerd waarin wordt toegelicht dat het vanwege de nog relatief korte tijdsduur van deze 
uitzonderlijke situatie en de ongebruikelijke weersomstandigheden in die periode nog niet mogelijk is om heel precieze uitspraken 
te doen over de mate van verbetering van de luchtkwaliteit op straat. Wel onderstreept de GGD het belang van het doorgaan met 
maatregelen die de luchtkwaliteit structureel verbeteren. De milieuzone is daar een voorbeeld van.

Het uiterste moment dat de milieuzone in Amsterdam in werking treedt wordt bepaald door landelijke harmonisatieregelgeving. 
Conform die regelgeving moet Amsterdam uiterlijk op 30 oktober 2020 de bebording van de milieuzone hebben aangepast. Van-
wege de krappe uitvoeringstermijn en de door bewoners en ondernemers gevraagde duidelijkheid is het van belang dat de lokale 
besluitvorming doorgaat. Tegelijkertijd is gedurende het besluitvormingsproces de wereld als gevolg van de corona crisis veranderd. 
Daarom is het college na het collegebesluit van 14 april, nog in overleg getreden met het ministerie van IenW en de andere gemeen-
ten met een aan te passen milieuzone om te verkennen welke mogelijkheden de landelijke regelgeving biedt om ondernemers en 
bewoners vanwege de coronacrisis wat meer tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe milieuzone personenauto’s en de 
aanscherping van de milieuzone bestelauto’s. Door diezelfde coronacrisis heeft dit overleg langer geduurd dan verwacht. Arnhem 
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voert, net als Amsterdam, direct de aangescherpte milieuzones voor personen- en bestelauto’s in en bestuurlijk is overeengekomen 
om in de periode van 30 oktober 2020 tot 1 maart 2021 coulant te zijn in de handhaving van de nieuwe regels. Tijdens deze periode 
worden eigenaren van oude diesels die in overtreding zijn uitsluitend geïnformeerd en gewaarschuwd.
Overtredingen zullen pas vanaf 1 maart 2021 worden beboet.

Definitief verkeersbesluit

De milieuzone Amsterdam 2020 wordt ingevoerd om de luchtkwaliteit in Amsterdam verder te verbeteren en om te voldoen aan de 
nieuwe landelijke harmonisatieregelgeving over milieuzones2. Het gaat om:
• de introductie van een milieuzone voor dieselpersonenauto’s (emissieklasse 4 en hoger heeft toegang);
• de aanscherping van de bestaande milieuzone voor dieselbedrijfsauto’s (emissieklasse 4 en hoger heeft toegang);
• de geografische uitbreiding van de milieuzone voor de voertuigcategorieën personenauto’s, bedrijfsauto’s, autobussen,
                   vrachtauto’s en taxi’s tot het gebied binnen de Ring A10, met uitzondering van:
1. de Coen- en Vlothaven en de tegenovergelegen kade van de Mercuriushaven;
2. het westelijk deel van het industriële gebied aan de IJ-oever in Amsterdam Noord;
3. de toerit van de zuidelijke standbouwersingang van de RAI. In de bijlage vindt u de kaart voor de milieuzone.
 

Ten opzichte van het ontwerpverkeersbesluit is het definitief verkeersbesluit op onderstaande punten gewijzigd:

Uitzonderen van Coen- en Vlothaven, het westelijk deel IJ-oever Amsterdam Noord en de toerit RAI Brancheorganisaties en ondernemers 
hebben dringend verzocht om twee specifieke gebieden uit te zonderen: de Coen- en Vlothaven en het westelijk deel van de IJ-oe-
ver in Amsterdam Noord.
De economische activiteiten in deze gebieden zijn veelal gerelateerd aan de haven zoals de overslag en bouw van grote schepen. 
Voor deze bedrijvigheid is de bereikbaarheid voor relatief grote aantallen zwaar (inter)nationaal vrachtverkeer cruciaal.

De eis van emissieklasse 4 voor vracht in het kader van de milieuzone 2020 wordt door de meeste bedrijven niet als probleem 
ervaren. Wel zijn er zorgen over het effect op de economische activiteiten in de havengebieden als gevolg van de landelijke aan-
scherping van de milieuzone vracht naar emissieklasse 6 in 2022 en de stap naar een nul-emissiezone stadsdistributie in 2025. Deze 
laatste komt voort uit landelijke afspraken rond de harmonisatie milieuzones en de Greendeal Zero-emissie Stadsdistributie uit 2014. 
De gemeente en branchevertegenwoordigers blijven in overleg over de invulling van deze ambitie en de maatregelen die nodig zijn 
om de transitie te faciliteren.

De bedrijven voeren ook aan dat in de periode tot 2030 het karakter van de activiteiten in het de havengebieden niet significant zal 
veranderen als gevolg van de afspraken in het convenant NDSM/Houthavens (2009). Hierin is voor deze gebieden afgesproken tot 
2029 een ‘pas op de plaats’ te maken in de transformatie naar woongebied in het kader van de ontwikkeling Haven- stad. In de uit-
gezonderde gebieden zal tot 2030 dan ook nog niet of nauwelijks sprake zijn van bewoning. Dergelijke afspraken zijn niet gemaakt 
voor de andere uitbreidingsgebieden. In deze
gebieden wordt op dit moment al op grotere schaal gewoond of is op kortere termijn woningbouw voorzien.

Verder wijst een deel van de bedrijven op concurrentieongelijkheid in vergelijking met soortgelijke bedrijven in het nabijgelegen 
deel van Westpoort buiten de Ring A10 en elders in het land (Rotterdamse haven). In hun argumentatie worden de bedrijven onder-
steund door (branche)organisaties zoals TLN, Evofenedex, ORAM en Port of Amsterdam. In afstemming met onder meer de vertegen-
woordigers van de bedrijven en de Commissie Bevoorrading Amsterdam (CBA) is daarom besloten dat deze gebieden in het kader 
van de milieuzone 2020 uitgezonderd blijven. In deze gebieden wegen de gebieds- en bedrijfsspecifieke belangen zwaarder dan de 
effecten op luchtkwaliteit.

De bereikbaarheid van één standbouwersingang van de RAI Amsterdam voor alle verkeer is belangrijk voor het toegankelijk houden 
van de RAI voor (inter)nationale standbouwers. In afstemming met de RAI is daarom overeengekomen om de zuidelijke toegang 
bereikbaar te houden voor toeleveranciers en standbouwers. Hierdoor blijft het overigens ook voor alle andere verkeersdeelnemers 
mogelijk om via P+R RAI de overstap op het OV-netwerk te maken.
 
Ontheffingenbeleid

Het ontheffingenbeleid is mede tot stand gekomen op basis van de zienswijzen op het ontwerp- verkeersbesluit en gesprekken met 
bewoners en ondernemers. Daarnaast is Amsterdam in overleg getreden met Utrecht, Arnhem en Den Haag om de ontheffingsmo-
gelijkheden zoveel mogelijk te harmoniseren en daarmee de eenduidigheid tussen de steden te maximaliseren.

Uitgangspunt van het ontheffingenbeleid is dat het aantal ontheffingen beperkt blijft om het effect op de luchtkwaliteit van de 
genomen maatregelen te maximaliseren en om tegelijkertijd ongewenste effecten van de maatregelen voor bewoners en onderne-
mers zoveel mogelijk te beperken en schrijnende gevallen te voorkomen.

Bewoners en ondernemers uit Amsterdam
Voor bewoners en ondernemers in de stad is er sinds 1 januari jl. de mogelijkheid subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de 
sloop van hun oude diesel. Voor Amsterdammers met een stadspas met groene stip en is er de mogelijkheid subsidie aan te vragen 
voor aanschaf van een schoner alternatief. Zij zijn daarover per brief geïnformeerd. Tot half mei hebben in totaal circa
1.350 Amsterdammers een aanvraag ingediend. De subsidie is nog aan te vragen tot 27 februari 2021.

In aanvulling op de landelijke vrijstellingen3 is er een ontheffing voor Amsterdammers met een vanwege hun handicap aangepast 
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voertuig waarvoor de beschikbare subsidies niet toereikend zijn voor vervanging. Particulieren die een elektrisch voertuig in bestel-
ling hebben krijgen ook de mogelijkheid om de levertijd af te wachten.

Bezoekers van de milieuzone
Het college gaat ervan uit dat bezoekers met een oude dieselpersonenauto die de milieuzone willen bezoeken gebruik kunnen ma-
ken van een P+R-voorziening en / of OV. Wel zijn er ontheffingen voor specifieke groepen waarvoor alternatieven voor het gebruik 
van de auto ontbreken. Het gaat – net als bij bewoners - om aangepaste voertuigen van mensen met een handicap en om elektri-
sche voertuigen die in bestelling zijn.

Ook is er een in- en uitrijdontheffing voor campers die aantoonbaar een Amsterdamse camping binnen de milieuzone bezoeken. 
Voor de twee Amsterdamse campings binnen de milieuzone (Camping Zeeburg en Camping Vliegenbos) geldt dat camperbezitters 
een substantieel deel van hun gasten vormen. Het weren van deze groep zou de campings onnodig hard kunnen raken terwijl het 
effect op de luchtkwaliteit van deze in absolute zin kleine groep voertuigen is gering doordat campers in de regel van buiten de 
stad rechtstreeks naar de camping rijden. Hierdoor blijft het gereden aantal kilometers op dag van aankomst en vertrek binnen de 
milieuzone beperkt.
Tijdens het verblijf dienen de bezoekers gebruik te maken van andere vormen van vervoer.

3 Er zijn landelijke vrijstellingen voor 1. oldtimers (40 jaar en ouder), 2. rolstoeltoegankelijke voertuigen en 3. voor kampeerwagens van bewoners van 
de milieuzone voor toegang tot de milieuzone in de eigen woonplaats.
 

Bedrijven werkzaam in de milieuzone
Van ondernemers die regelmatig in Amsterdam moeten zijn, verwacht het college dat zij zelf investeren in hun wagenpark met het 
oog op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit in de stad waar ze actief zijn. Er is wel een dagontheffing 
voor ondernemers die incidenteel de stad bezoeken en hun voertuig op locatie nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. 
Verder is in afstemming met het bedrijfsleven een tijdelijke ontheffing gerealiseerd voor ondernemers die met het oog op de huidi-
ge milieuzone voor bedrijfsauto’s al eerder hebben geïnvesteerd in een schoner dieselvoertuig (emissieklasse 3). Ditzelfde geldt voor 
ondernemers die een elektrisch voertuig in bestelling hebben.

Hardheidsclausule
Voor alle eigenaren van dieselpersonen- en bestelauto’s is het mogelijk, bij schrijnende en onvoorziene omstandigheden, een be-
roep te doen op de hardheidsclausule van het ontheffingenbeleid.

Vrachtverkeer
Het bestaande ontheffingenbeleid voor vrachtauto’s wordt voortgezet met inachtneming van de landelijke vrijstellingen. Het gaat 
hier om:
• Dagontheffingen (maximaal 12 ontheffingen per kenteken per jaar )
• Langdurige ontheffing (geldigheid: maximaal een jaar)
• Ontheffing bij exceptioneel transport
• Ontheffing lange levertijd
• Hardheidsclausule in geval van onvoorziene en onredelijke gevolgen van beleid.

Vervolgstappen

Het ontheffingenbeleid wordt op korte termijn gepubliceerd. Vanaf 1 september 2020 kunnen belanghebbenden een ontheffing 
aanvragen. In voorbereiding op het inwerking treden van de maatregelen vindt bovendien een uitgebreide publiekscampagne 
plaats waarbij bewoners en bezoekers van Amsterdam worden geïnformeerd over de maatregelen, de consequenties voor het ge-
bruik van hun voertuig en het handelingsperspectief dat zij hebben.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Sharon Dijksma

Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit


