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Beste Buurtbewoner(s), 
 
Na twee jaar stilgelegen te hebben door Covid-19, keert het evenement Oranjebloesem weer terug op 
Koningsdag (27-04-2022) in en rondom het Olympisch Stadion. Middels dit schrijven willen wij u verder 
informeren over dit evenement.  
 
Planning 
Opbouw Donderdag 21 april (08:00 uur) t/m woensdag 27 april (11:30 uur) 

Show Koningsdag 27 april 2022 (11:30 - 20:00 uur) 

Afbouw Woensdag 27 april (20:00 uur) t/m zaterdag 30 april (18:00 uur) 
 
Op bovenstaande op- en afbouwdagen wordt er tot uiterlijk 21:00 uur gewerkt. Mocht er na 21:00 uur 
gewerkt worden betreft dit werkzaamheden waarmee geen geluidsoverlast gemoeid gaat. Enkel op 
woensdag 27 april kan er iets langer geluidsoverlast verwacht worden i.v.m. de schoonmaak na afloop 
van het evenement in en rondom het Olympisch Stadion. 
 
Verkeerwijzigingen op Koningsdag (27-04-2022) 
 
Stadionplein en fietspaden 

§ 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. 
§ Op het Stadionplein wordt een fietsenstalling ingericht voor bezoekers van Oranjebloesem. 

 
Laan der Hesperiden  

§ Fietspad evenwijdig aan Laan der Hesperiden wordt tijdens de show gesloten.  
§ Laan der Hesperiden wordt afgesloten vanaf het Stadionplein richting Parkeergarage. 
§ Parkeergarage blijft bereikbaar voor abonnementhouders door het tonen van de 

abonnementspas aan de verkeersregelaars. 
§ P&R blijft geopend. 
§ De ventweg van de Laan der Hesperiden blijft toegankelijk voor automobilisten. 
§ 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 in uw auto mee wanneer u in- en/of uitrijdt op 27 
april. 

§ De Laan der Hesperiden wordt tijdelijk ingericht als taxistandplaats.  
 
IJsbaanpad 

§ Een gedeelte van het IJsbaanpad wordt ingericht als een Kiss & Ride locatie. 
§ De weg blijft toegankelijk voor ander verkeer.  
§ Vanaf de rotonde zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn die erop toezien dat er niet wordt 

geparkeerd door bezoekers. Neem daarom als bewoner van een woonboot aan de 
Jachthavenweg of het IJsbaanpad deze brief of bewonerspas in de auto mee u in- en/of uitrijdt 
op 27 april. 

 
Piet Kranenbergpad 
Voetgangers worden tijdens de uitstroom via de Jan Wilsbrug naar het IJsbaanpad geleid voor de Kiss & 
Ride. Hier kan geluidsoverlast aan worden ondervonden. 
 
Skûtsjespad & Jachthavenweg (zuid)  
Op het Skûtsjespad en de Jachthavenweg (zuid) wordt er een tijdelijke parkeerplaats ingericht voor 
touringcars waardoor parkeervakken worden afgezet. Hierbij is de autoweg beschikbaar, maar wordt er 
tussen 20:00 – 22:00 uur grote drukte verwacht.  
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Looproute bezoekers station Zuid 
De bezoekers van het evenement Oranjebloesem zullen voornamelijk vanaf station Zuid komen. Deze 
looproute loopt vanaf het Zuidplein, links naar de Strawinskylaan, vervolgens de Fred. Roeskesstraat en 
dan rechtsaf naar de Amstelveenseweg. Deze route wordt na het evenement weer teruggelopen naar het 
station. Op deze wegen wordt er tussen 11:30 – 14:00 uur en 19:30 – 21:30 uur grote drukte en 
mogelijke geluidsoverlast verwacht.  
 
(Geluid)overlast: 
In de totstandkoming van de evenementenvergunning wordt uitvoerig aandacht besteed aan de 
bepaling van toegestane geluidsniveaus. Conform de voorschriften zullen er op Koningsdag 
geluidsmetingen uitgevoerd worden om te verzekeren dat wij binnen de geluidsnormen blijven die de 
gemeente Amsterdam stelt. Het geluidsrapport van 2019 toont geen enkele overschrijding van het 
geluidsniveau en ook dit jaar streven wij hiernaar.  
 
Soundcheck: 
Op 26-04-2022, tussen 15:00 en 20:00 uur vindt er een soundcheck plaats. De geluidssystemen van de 
verschillende podia worden voor een kort moment aangezet om te controleren of de apparatuur naar 
behoren werkt. In totaal zal er niet meer dan een uur soundcheck hoorbaar zijn op dinsdag 26-04-2022.  
 
Uiteraard is er in overleg met de gemeente een uitgebreid veiligheids- en mobiliteitsplan opgesteld en 
doen wij er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.  
 
Digitale bewonerspas 
Scan deze QR-code en ontvang een digitale bewonerspas voor 
Oranjebloesem 2022. Deze pas kunt u ook tonen bij de verkeersregelaar. 
 
Digitale bewonerspas via internet? Bezoek: 
https://olympischstadion.nl/nl/buren   
 
 
Contact 
 
Open Huis 
Op maandagavond 25 april (19:30 - 20:30 uur) openen wij onze deuren en nodigen wij u van harte uit 
voor een kop koffie. Na een korte presentatie over het festival Oranjebloesem is er tijd om vragen en/of 
opmerkingen te behandelen. We sluiten af met een gezamenlijke ronde over het festivalterrein.  
U kunt zich tot 20 april aanmelden voor het open huis via: buurtbewoners@oranjebloesem.com 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over het evenement dan kunt u ons op twee manieren 
bereiken: 
Telefoon: 06 13 34 91 37 
Mail: buurtbewoners@oranjebloesem.com 
 
Buurtbewoners tickets 
Tot slot geven wij aan de eerste 50 aanmeldingen twee gratis tickets weg. Aanmelden kan via 
onderstaand mailadres met als titel: buurtbewoners Oranjebloesem. Wij vragen u dan om twee foto’s 
van recente poststukken mee te sturen, zodat wij zeker weten dat u een buurtbewoner bent. 
Mail: buurtbewoners@oranjebloesem.com 
 
Waar mogelijk proberen wij met iedereen rekening te houden. Mochten er op voorhand punten zijn die u 
graag met ons wil delen, dan weet u ons te bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Malou Jongejans 
Chasing the Hihat B.V. 


