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                    Buurtvereniging Maredorp-de Camp 
    Vollersgracht 12, 2312 VL Leiden 

                             Wijkvereniging Pancras-West  
                                    Oude Rijn 3, 2312 HB Leiden 

 

                                                                                                                   

Leiden, 25 september 2022 

 

Aan de exploitanten van rondvaartboten in Leiden 

Aan de bedrijven die in Leiden boten verhuren 

 

 

 

Aan het einde van het vaarseizoen 2022 richten de buurtverenigingen Maredorp-de Camp 

en Pancras-West, zich tot u met het volgende. 

 

Binnen onze wijken liggen de grote Leidse vaarroutes te weten de Nieuwe Rijn en Oude Rijn.  

 

In het afgelopen zomerseizoen hebben wij regelmatig klachten ontvangen van 

omwonenden langs beide vaarroutes. Het gaat daarbij vaak om het produceren van 

versterkte muziek en joelen en schreeuwen van opvarenden van voorbij varende boten 

(vooral ongewenst in de avond- en nachtelijke uren). Maar helaas komt het ook vaak voor 

dat er tijdelijk wordt aangemeerd (aan bijvoorbeeld de Kaasmarkt), waarna veelal zonder 

enige terughoudendheid sprake is van wildplassen (ook tegen geparkeerde auto’s). 

Regelmatig wordt ook op deze plekken afval achtergelaten, vaker wordt echter afval 

gewoon in het water gegooid. 

 

Bewoners en ook beide buurtverenigingen hebben regelmatig van alle vormen van overlast 

bij de gemeente melding gemaakt. Veelal kwam als antwoord: wij kunnen hieraan niets 

doen, omdat er sprake moet zijn van heterdaad. Daarbij hebben wij helaas moeten 

constateren dat er in het bijzonder tijdens de nachtelijke uren geen sprake is van enige vorm 

van gemeentelijke handhaving. Vandaar dat wij ons tot u wenden. 

 

Wij willen voorop stellen dat we ervan uitgaan dat rederijen en verhuurbedrijven er alles 

aan doen om overlast in welke vorm dan ook te voorkomen. Uit bovenstaande volgt echter 

dat vooral in de avond- en nachtelijke uren van de heldere regels wordt afgeweken. 

Dientengevolge worden veel bewoners in de omgeving van Oude en Nieuwe Rijn ernstig in 

hun nachtrust gestoord. 
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Daarom vragen wij u, als rondvaartboot-rederijen en bootverhuurders, wellicht voor 

sommigen ten overvloede, nog eens nadrukkelijk om u aan de voor het water geldende 

regels te houden.  

 

Aan de verhuurders van boten vragen wij specifiek om bij het aangaan van de verhuur van 

een boot de huurders op de bestaande regelgeving te wijzen. Het maken van overdadige 

geluid, het dumpen van afval (ook sigarettenpeuken die de gracht worden ingegooid of 

geschoten), het harder varen dan 6 km/u, het wildplassen enz., is volgens de voor de stad 

Leiden geldende regels simpelweg verboden. U kunt ons extra helpen door, bij overtreding 

van de regels, de borg (deels) in te houden en de huurder uit te sluiten van toekomstige 

verhuur. 

 

Wij rekenen op uw medewerking om de Leidse binnenstad voor iedereen – inclusief de 

bewoners – een fijne, schone, maar vooral ook leefbare omgeving te laten zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Arthur Elias, voorzitter Foppe van Rees Vellinga, voorzitter                                                                                                                                  

Maredorp-de Camp    Pancras-West 

voorzitter@maredorp.nl   bestuur@pancraswest.nl 

 

 

 cc. Henri Lenferink, burgemeester. 

       Asley North, wethouder openbare ruimten. 


