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Amsterdam, 0 1 augustus 2019

Beste Buurtbewoner en Ondernemer,
Graag informeren wij u over het aanstaande evenement in uw directe leefomgeving, het KLM Open,
dat van 12 t/m 15 september plaatsvindt op golfbaan The International.
Het KLM Open is een groot internationaal golftoernooi dat sinds 1912 wordt gehouden in Nederland.
Daarmee is het een van de oudste toernooien van de European Tour, het hoogste niveau van
professioneel golf op het Europese continent. 156 van de beste golfers van de wereld strijken neer in
Amsterdam om te strijden voor de 100netitel van het toernooi. Ook titelsponsor KLM viert dit jaar
haar 100 jarig bestaan. Dit, in combinatie met de locatie naast de luchthaven Schiphol, maken deze
editie van het KLM Open extra bijzonder.
Op- en afbouw
Een dergelijk grootschalig e v e ~ e m e ~ g e v d g e n y wweo~omgewng.
~or
Aanstaande maandag
5 augustus start de opbouw van het evenement. In het begin zult u daar niet veel van merken. Vanaf
19 augustus begint de opbouw van het promodorp, deze zal gevestigd worden op Koekoekslaan 12,
1171 PJ Badhoevedorp. Dit kan voor enige overlast zorgen aangezien het verkeer hiervoor over de
Nieuwemeerdijk via de Koekoekslaan naar het promodorp gaat. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de
gedurende de gehele periode van op- en afbouw de overlast zo min mogelijk zal zijn (19 augustus
t/m 27 september). De op- en afbouw vindt plaats tussen 07.00 en 20.00 uur. De maximale snelheid
voor leveranciers tijdens de op- en afbouw is 30 km per uur over de gehele Nieuwemeerdijk en
Koekoekslaan.
Verkeer Nieuwemeerdijk tijdens het KLM Open
Het evenement zelf vindt plaats van 12 t/m 15 september. Gedurende deze vier dagen worden
bezoekers per shuttlebus vervoerd vanaf de parkeerterreinen rondom Schiphol naar de ingang van
het evenemententerrein, deze bevindt zich op het weiland ter hoogte van Koekoekslaan 12,1171 PJ
Badhoevedorp. Hiervoor wordt de Nieuwemeerdijk afgesloten tussen de N231 en de Meidoornweg
dagelijks tussen 06.00-23.00 uur. Er hordt zo efficiënt mogelijk gereden met de bussen om de
belasting op de dijk zo veel mogelijk te minimaliseren. De weg wordt afgesloten om wildparkeren
door bezoekers te voorkomen. De Nieuwemeerdijk blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer.
Bewoners, gasten en bezoekers van ondernemers kunnen te allen tijden hun bestemming bereiken.
Tijdens het KLM Open zal de Nieuwemeerdijk afgesloten zijn voor doorgaand (br0m)fietsverkeer. Er
komt een omleidingsroute voor deze fietsers, deze route geldt ook voor bezoekers van het KLM
Open. Het doorgaand (br0m)fietsverkeer wordt omgeleid om het aantal fietsers op de dijk te
verminderen en daarmee de veiligheid te waarborgen. De Nieuwemeerdijk blijft toegankelijk voor
bestemmingsverkeer.
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Op de Nieuwemeerdijk staan op verschillende locaties verkeersregelaars om de bussen te begeleiden
en de veiligheid van het bestemmingsverkeer te waarborgen. De maximale snelheid van de
shuttlebussen is 30 km per uur over de gehele Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan. Op de
Koekoekslaan is tijdens het toernooi een stopverbod.
Tijdens het evenement zullen er golf buggy's worden ingezet voor het vervoer van VIP gasten vanaf
het clubhuis van The International naar het promodorp. Hiervoor zal de Koekoekslaan worden
gebruikt. De Koekoekslaan blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Er worden verkeersregelaars
en verkeersborden ingezet om het overige verkeer te attenderen op de golfbuggy's.

Parkeerkaarten bewoners/ondernemers en gasten van bewoners/ondernemers
Elk huishouden op deze route ontvangt 2 parkeerkaarten voor bewoners/ondernemers en 2
doorrijdkaarten voor gasten van bewoners/ondernemers. Deze kaarten zijn toegevoegd als bijlage
van deze brief. Speciale verzoeken voor doorrijdkaarten kunt u aanvragen via info@klmo~en.nl.Elke
aanvraag zal afzonderlijk beoordeeld worden.
Openingstijden evenement
Het evenementterrein is elke dag geopend vanaf 07.00 uur. Op donderdag 12 en vrijdag 13
september is er een feest in het Promodorp ter gelegenheid van de 100ste editie. Dit feest duurt tot
uiterlijk 23.30 uur. Zaterdag 14 en zondag 15 september is het toernooi rond 21.00 uur afgelopen.
Het aantal te verwachten bezoekers is 45.000 over vier dagen.
Toegangskaarten bewoners
Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om zelf dit prestigieuze topsportevenement te bezoeken.
Namens de partners KLM, ING Private Banking, The International en TIG Sports bieden wij u graag 4
passe partouts aan per adres. U ontvangt hierbij een code:
waarmee u in de
ticketshop op klmopen.nl uw kaarten kunt verzilveren. Graag
wij dat het doorverkopen
van deze kaarten niet is toegestaan.
Vragen en opmerkingen
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met Demi Schreuder via
info@klmo~en.nl
of bel met 020 570 90 60.
Bovenstaand telefoonnummer is ook tijdens het evenement bereikbaar voor vragen enlof
opmerkingen.
Namens de organisatie, met vriendelijke groet,
Demi Schreuder
KLM Open 2019
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