
 
 
 
 

 

 

 

Aan allen die wonen of werken in de omgeving  
van de Magere Brug/Amstelsluizen 

 

 

 

18 april 2022 
 
Betreft : 5 mei-concert op de Amstel 2022 
 
Geachte heer, mevrouw, familie,  
 
We zijn zeer verheugd dat de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei aanstaande weer als 
vanouds wordt afgesloten met een feestelijk concert op de Amstel in aanwezigheid van Z.M. de Koning, 
H.M. de Koningin en onze gasten, alsook met bezoekers op en rondom de Amstel.  

Graag informeren wij u met deze brief over de voorbereidingen, de veiligheidsmaatregelen en over de 
speciale plaats die wij voor u, buurtbewoners, hebben gereserveerd. Ook nodigen wij u van harte uit 
voor de traditionele bewonersborrel, zodat wij u meer kunnen vertellen over het concert van dit jaar en 
we u een kijkje achter de schermen kunnen geven. Het concert wordt in samenwerking met de NOS 
georganiseerd en wordt geproduceerd door IDTV+. 

Voorbereidingen / opbouw podium  
We starten met de voorbereidingen op 29 april. Het podium wordt wederom naast Koninklijk Theater 
Carré op de Jan Vinckbrug gebouwd. De op- en afbouwperiode hiervan vindt plaats van 29 april tot en 
met 9 mei. Er wordt gebruikgemaakt van een weerbestendig podium, zodat het concert ook onder 
minder gunstige weersomstandigheden door kan gaan. Het is helaas onvermijdelijk dat de bouw van 
het podium leidt tot enige overlast. Uiteraard zal de organisatie haar uiterste best doen om die overlast 
zoveel mogelijk te beperken. Op de volgende pagina vindt u het op- en afbouwschema.  
 
Bereikbaarheid Amstel  
De Amstel (oneven zijde) is van 29 april tot en met 9 mei gestremd vanaf de Korte Amstelstraat tot de 
Nieuwe Prinsengracht. Daarnaast zal de hoek Nieuwe Prinsengracht/Amstel op donderdag 5 mei 
omstreeks 12.00 uur voor circa twee uur gestremd worden om de kraan te plaatsen voor de opbouw 
van het podium. Tevens zal dit op donderdag 5 mei omstreeks 23.00 uur het geval zijn vanwege het 
weghalen van het podium.  
 
Op 5 mei is de Amstel (oneven zijde) van 16.00 tot 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer vanaf de 
Korte Amstelstraat tot aan de hoek met de Nieuwe Kerkstraat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Op- en afbouwschema  
 

Vanaf vrijdag 29 april Aanvang stremming Amstel oneven zijde, Nieuwe Prinsengracht 2 t/m 6. 
Plaatsing torenkraan, plaatsen units, containers. 
 
De 2 papier/karton containers tegenover huisnummer Amstel 101 zullen 
worden verwijderd en worden op maandag 9 mei weer teruggeplaatst. 
 

Zaterdag 30 april Plaatsen kraan aan de Amstel, opbouw podium en torens. Kraan parkeert op 
de Onbekende Gracht achter Carré in de nacht. 
 

Zondag 1 mei Opbouw podium en torens, plaatsen kraan aan de Amstel. Kraan parkeert op 
de Onbekende Gracht achter Carré in de nacht. 
 

Maandag 2 mei Opbouw podium en torens, plaatsen kraan aan de Amstel. 
 

Dinsdag 3 mei   Montage licht in podium en torens. 
 

Woensdag 4 mei Aankleding podium, opbouw geluid, geluidstest vanaf 13.00 uur, opbouw tv-
productie, uitlichten ’s avonds. Extra repetitie op de Amstel (21.00-22.30 uur). 
 

In verband met Nationale Herdenking vinden er op 4 mei van 19.30 
tot 20.30 uur géén werkzaamheden plaats. Hier wordt streng op 
gelet.  
 

Donderdag 5 mei Opbouw orkest en soundcheck, camerarepetities (12.00-18.00 uur); plaatsen 
tribune, opbouw kranen, uitvoering programma van 21.00 tot 22.15 uur; 
afbouw licht, geluid, tv, platform en het stroomplan (van 22.15 – 01:00 uur). 
 
Mocht u geluidshinder ondervinden van de nacht-afbouw dan kunt u contact 
opnemen met Hans Graumans op 06 – 53 33 27 82) 
 

Vrijdag 6 mei Plaatsen kraan aan de Amstel, afbouw en afvoer van het podium en de 
belichtingstorens, transportvlotten naar marinebasis. Kraan parkeert op de 
Onbekende Gracht achter Carré in de nacht. 
 

Zaterdag 7 mei 
 
 

Plaatsen kraan aan de Amstel. Afbouw en afvoer van het podium en de 
belichtingstorens, transportvlotten naar marinebasis. Kraan parkeert op de 
Onbekende Gracht achter Carré in de nacht. 

Zondag 8 mei Afronden werkzaamheden.  
 

Maandag 9 mei Plaatsen kraan aan de Amstel, afvoer van dekschuiten, units, containers. 
Locatie schoon opleveren. Opheffen stremming Amstel oneven zijde, Nieuwe 
Prinsengracht 2 t/m 6. De 2 papier/karton containers tegenover huisnummer 
Amstel 101 worden weer teruggeplaatst.  
 

 
Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met:  
 
Productie IDTV+, Cathelijne Baron  : 06-19 18 44 93 
Nacht-afbouw 5 mei, Hans Graumans  : 06 53 33 27 82  
Politie Eenheid Amsterdam, bureau IJtunnel : 0900 – 8844 
Dienst Stadstoezicht    : 14020 (voor fout geparkeerde auto’s  

  (ma t/m vr van 08.00 tot 18.00 uur) 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en danken u alvast voor uw begrip en 
medewerking. We wensen u een mooi concert toe. 

Met vriendelijke groet,  
Nienke Majoor 
Hoofd Herdenken en Vieren 
 

    


