Amsterdam, 28 april 2022
Beste Buurtbewoner,
Op Bevrijdingsdag (5 mei 2022) vindt het bevrijdingsfestival “Het Amsterdams Verbond” plaats in en
rondom het Olympisch Stadion. De organisatie is in handen van Het Amsterdamse Verbond BV en er worden maximaal 25.000 bezoekers verwacht. Middels dit schrijven willen wij u verder informeren over dit
evenement.
Planning
Opbouw
Soundcheck
Show
Afbouw

Zaterdag 30 april t/m woensdag 4 mei
Woensdag 4 mei (16:00 – 18:00 uur)
Donderdag 5 mei (12:00 – 23:00 uur)
Vrijdag 6 mei t/m maandag 9 mei

Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er tot uiterlijk 23:00 uur gewerkt. Mocht er na 23:00 uur gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Enkel op donderdag 5 mei kan er iets langer (lichte) geluidsoverlast verwacht worden i.v.m. de uitstroom van bezoekers en
schoonmaak na afloop van het evenement.
Verkeerswijzigingen op Bevrijdingsdag (05-05-2022)
Olympisch Stadion, Stadionplein & Parkeergarage
• De rondweg rondom het Olympisch Stadion is voor al het verkeer afgesloten.
• Parkeergarage blijft bereikbaar, omleiding via Eosstraat en Rheastraat.
• Vanaf 21:00 uur wordt de Stadionweg vanaf kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in beide richtingen afgesloten. Het fietspad gelegen aan de Stationsweg wordt op 5 mei om 11:00 afgesloten
voor verkeer.
Laan der Hesperiden
• Laan der Hesperiden wordt afgesloten vanaf het Stadionplein richting Parkeergarage.
• Inpandige parkeergarage ter hoogte van nummer 166 blijft bereikbaar. De route naar deze parkeergarage loopt via de Eosstraat en Rheastraat.
• Om wild parkeren te voorkomen worden enkel bewoners bij de Eosstraat doorgelaten door de verkeersregelaar. Neem daarom deze brief of digitale bewonerspas (zie verderop) mee wanneer u inen/of uitrijdt op 5 mei.
IJsbaanpad
• IJsbaanpad ter hoogte van de rotonde richting Jachthavenweg is op 5 mei van 11:00 tot 6 mei
01:00 afgesloten. Op vertoon van deze brief of digitale bewonerspas krijgt u toegang.
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. Het
geluidsrapport van de laatste editie, gehouden op 25 september 2021, toont geen enkele overschrijding
van het geluidsniveau en ook deze editie streven wij hier uiteraard naar.

Zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van het evenement wordt toegezien op een goede dosering
van bezoekersstromen. De bezoekers komen voornamelijk per fiets naar het festival. Om fietsen te parkeren plaatst de organisatie een groot aantal fietsenstallingen langs het fietspad aan 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.
Voor een veilige en ordentelijke uitstroom van bezoekers wordt de Stadionweg vanaf het kruispunt Amstelveenseweg/Stadionweg in zuidelijke richting afgesloten vanaf 21.00 uur. Er geldt een omleiding via de Parnassusweg. 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.
Digitale bewonerspas
Scan deze QR-code en ontvang een digitale bewonerspas voor Het Amsterdams Verbond 2022. Deze pas kunt u tonen bij de verkeersregelaar om aan te
tonen dat u een buurtbewoner bent.
Digitale bewonerspas via internet? Bezoek:
http://olympischstadion.nl/nl/buren

Melding overlast
Ervaart u als omwonende toch overlast van dit evenement, laat het ons dan weten via (06) 82 91 07 26.
Mailen kan ook via: info@hetamsterdamsverbond.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.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet
De organisatie van Het Amsterdams Verbond en het Olympisch Stadion

