
 
 
 
 

 

Beste buurtbewoner, 
 
Op woensdag 29 maart aanstaande oefenen de hulpdiensten van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland (VrAA) de gehele dag in en nabij het Olympisch Stadion. Graag 
informeren wij u met deze brief over deze oefening. 
 

De VrAA heeft onder meer als taak om alle hulpdiensten binnen onze veiligheidsregio goed voor te 

bereiden op diverse soorten incidenten. Zo organiseren we trainingen en oefeningen die 

gerelateerd zijn aan diverse risico’s, zoals overstromingen, langdurige stroomuitval en terrorisme. 

Op 29 maart organiseren we een grootschalige oefening over een fictieve terroristische aanslag. 

Hieraan nemen deel:  politie, geneeskundige hulpdiensten, brandweer, gemeente en defensie. 

 

We doen er alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken. 

Eventuele hinder kan bestaan uit: 

- De rondweg rond het Olympisch Stadion, de Na-Druk-Geluksbrug en het 

voetgangersgedeelte tussen het Olympisch Stadion en de Na-Druk-Geluksbrug zijn op 29 

maart tussen 8:00 tot 16:00 uur afgesloten. De parkeergarage onder het Olympisch 

Stadion blijft echter bereikbaar. 

- Defensie en de politie maken tijdens de oefening gebruik van oefenmunitie. Er zijn 

mogelijk ‘knallen’ te horen in de tijdsperiode van 10:00 tot 12:30 uur. 

- Er wordt gebruik gemaakt van figuranten die de rol van slachtoffer spelen.  

- Er worden hekken rond een gedeelte van het Olympisch Stadion geplaatst om de 

oefenlocatie af te schermen. 

- Om een veilige oefenomgeving te creëren, zijn de oefenlocaties niet vrij toegankelijk 

voor publiek. 

 

We willen graag benadrukken dat er op dit moment geen verhoogd risico is op een terroristische 

aanslag in Amsterdam. Een aanslag valt echter nooit helemaal te voorkomen. Het is daarom van 

groot belang dat de crisisorganisatie van de VrAA en alle betrokken diensten goed voorbereid zijn 

op een eventuele terroristische aanslag. Deze oefening draagt daaraan bij. 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de Veiligheidsregio 
(communicatie@veilgiheidsregioaa.nl  / 020-555 6615) of de website van de Veiligheidsregio 
bezoeken: https://veiligheidsregioaa.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Tijs van Lieshout 
Directeur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 
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