Amsterdam, 16 juni 2022
Beste Buurtbewoner,
Na twee succesvolle edities keert De Amsterdamse Zomer ook dit jaar terug, maar dit keer met een speciale “The Best of” editie op 2 en 3 juli 2022; Tijdens dit 3 uur durende muzikale zomerfeest zullen de grootste artiesten van eigen bodem optreden in het Olympisch Stadion. De organisatie is in handen van 4PM
Events B.V. en er worden maximaal 25.000 bezoekers per show verwacht. Middels dit schrijven willen wij u
verder informeren over dit evenement.
Planning
Opbouw
Soundcheck
Show 1
Show 2
Afbouw

Vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli
Vrijdag 1 juli (16:00 – 18:00 uur)
Zaterdag 2 juli (20:00 – 23:00 uur, deuren open v.a. 17:00 uur & voorprogramma)
Zondag 3 juli (17:00 – 20:00 uur, deuren open v.a. 14:00 uur & voorprogramma)
Maandag 4 juli t/m woensdag 6 juli

Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er vanaf 07:00 tot uiterlijk 23:00 uur gewerkt. Mocht er na
23:00 uur gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Enkel
op zaterdag 2 juli kan er iets langer (lichte) geluidsoverlast verwacht worden i.v.m. de uitstroom van bezoekers en schoonmaak na afloop van het evenement.
Verkeerswijzigingen op show dagen (2 & 3 juli 2022)
Olympisch Stadion, Stadionplein & Parkeergarage
• De rondweg rondom het Olympisch Stadion is voor al het verkeer afgesloten.
• Fietspad (zijde Olympisch Stadion/Total tankstation) wordt afgesloten. Fietspad zijde Stadionplein
blijft toegankelijk.
• Parkeergarage blijft bereikbaar, omleiding via Eosstraat en Rheastraat.
• Tijdens de uitstroom* wordt de Stadionweg vanaf het kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in
beide richtingen afgesloten om de verkeersveiligheid van de lopende bezoekers te borgen en
doorstroming tijdens de piekuitstroom te optimaliseren. Er geldt een omleiding via de Parnassusweg.
* Zaterdag 2 juli (22:00 – 01:00 uur) & zondag 3 juli (19:00 – 22:00 uur)

Laan der Hesperiden
• Laan der Hesperiden wordt afgesloten vanaf het Stadionplein richting de parkeergarage (zaterdag
15:00 – 01:00 uur, zondag tussen 12:00 – 23:00 uur).
• Inpandige parkeergarage ter hoogte van nummer 166 blijft bereikbaar. De route naar deze parkeergarage loopt via de Eosstraat en Rheastraat.
• De ventweg van de Laan der Hesperiden blijft toegankelijk voor automobilisten.
• Om wild parkeren te voorkomen worden enkel bewoners bij de Eosstraat doorgelaten door de verkeersregelaar.
IJsbaanpad
• Het IJsbaanpad wordt ten tijde van de uitstroom afgesloten voor verkeer, de bewoners van de
woonboten kunnen uiteraard doorgang krijgen. Nadrukkelijk verzoek is wel om tijdens de uitstroom (zie bovenstaand) deze route niet te gebruiken i.v.m. de vele voetgangers.
• Er zullen verkeersregelaars ingezet worden die erop toezien dat er niet wordt geparkeerd door bezoekers.
Station Amsterdam Zuid WTC
• De looproute vanaf het station Zuid loopt vanaf het Zuidplein, links naar de Strawinskylaan, vervolgens de Fred Roeskesstraat en dan rechtsaf naar de Amstelveenseweg. Deze route wordt na afloop van het evenement in omgekeerde richting teruggelopen.

Vergunning & maatregelen
De vergunning voor dit evenement wordt verstrekt door Stadsdeel Zuid. Tussen de organisatie, Olympisch
Stadion, politie Amsterdam-Amstelland, Brandweer, Omgevingsdienst en het Stadsdeel zijn afspraken gemaakt om het evenement goed te laten verlopen.
In totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van
toegestane geluidsniveaus. Conform de voorschriften zullen er op de showdag geluidsmetingen uitgevoerd
worden om te verzekeren dat wij binnen de geluidsnormen blijven die de Gemeente Amsterdam stelt.
Zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het evenement wordt toegezien op een goede dosering
van bezoekersstromen. De prognose op basis van het bezoekersprofiels is dat het merendeel van de bezoekers met de fiets, het OV, taxi/Kiss & Ride en besteld vervoer het evenement zal bezoeken. Om fietsen te
parkeren plaatst de organisatie een groot aantal fietsenstallingen op zowel het IJsbaanpad als op de Laan
der Hesperiden. Om wild parkeren in de omliggende woonwijk tegen te gaan, zet de organisatie extra verkeersregelaars in. Langs de looproute tot aan het evenemententerrein worden toiletten en afvalbakken
geplaatst om wildplassen en zwerfvuil tegen te gaan. Tevens houdt een mobiel team van de Politie en beveiliging toezicht in de woonwijk en wordt er na afloop van het evenement een schoonmaak ronde gedaan.
Melding overlast
Ervaart u als omwonende toch overlast van dit evenement, laat het ons dan weten via 035 – 2031681. Mailen kan ook via: info@deamsterdamsezomer.nl Het is fijn als u hierbij uw naam en adres vermeld zodat wij
gedurende het evenement metingen in de buurt kunnen verrichten en de klachten kunnen opnemen in het
evaluatierapport. U kunt bij overlast ook bellen met de gemeente Amsterdam op het nummer 14020.
Ontvangt u deze bewonersinformatie voortaan graag ook digitaal? Dat is mogelijk. U kunt een mail sturen
naar office@olympischstadion.nl.
Vervolg
De afbouw van The Best of de Amsterdamse Zomer gaat over in de opbouw van De Amsterdamse Zomer,
de Intieme Zomerconcerten zoals die ook de afgelopen twee zomers in het Olympisch Stadion geprogrammeerd stonden. Vijf weekenden lang in de maanden juli en augustus staan deze zomerconcerten gepland.
De organisatie van dit evenement ligt ook in handen van 4PM Events B.V.
Meer informatie over beiden evenementen vindt u op de website: https://www.deamsterdamsezomer.nl/
Buurtbewoners tickets
Tot slot geven wij aan de eerste 10 aanmeldingen twee gratis tickets weg voor de show op 3 juli. Aanmelden kan via onderstaand mailadres met als titel: Buurtbewoners Amsterdamse Zomer. Wij vragen u dan om
twee foto’s van recente poststukken mee te sturen, zodat wij zeker weten dat u een buurtbewoner bent.
Mail: office@olympischstadion.nl
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij deze graag.
Op een mooie (Amsterdamse) zomer!
Met vriendelijke groet
De organisatie van de Amsterdamse Zomer en het Olympisch Stadion

