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Datum:            20 januari 2020 
Betreft:            Vakbeurs ISE   

 

Beste buren,  

Van dinsdag 11 februari tot en met vrijdag 14 februari vindt vakbeurs ISE plaats in de RAI. We beseffen 

dat u hier last van kunt hebben en informeren u via deze brief over de maatregelen die we nemen om de 

overlast zo veel mogelijk te beperken.  

ISE staat voor Integrated Systems Europe en is de grootse vakbeurs op het gebied van audiovisuele 

techniek. Elk jaar ontvangen we op dit evenement bezoekers uit meer dan 180 landen. Het is de laatste 

keer dat ISE in Amsterdam plaatsvindt. 

Op- en afbouw 

De opbouw vindt plaats van dinsdag 4 tot en met dinsdag 11 februari. De afbouw is van vrijdag 14 tot en 

met maandag 17 februari. Er zijn twee nachten waarin er laad- en loswerkzaamheden plaatsvinden: van 

11 op 12 februari en van 14 op 15 februari. Dit geldt voor P8 (het voorplein) en P9 en P10 (zijde 

Wielingenstraat). Hiervoor hebben we een nachtvergunning van 23.00 - 07.00 uur. Helaas kunnen we 

niet exact aangeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden maar we doen ons best om de overlast 

zo veel mogelijk te beperken. 

Paviljoens 

Tijdens ISE wordt de vernieuwde Hal 5 voor het eerst in gebruik genomen. Vanwege de grootte van het 

evenement worden er ook twee paviljoens geplaatst: een op het plein voor de RAI en een op het plein 

achter het Eliciumgebouw. De opbouw van het paviljoen op het plein voor de RAI is gestart.   

Het paviljoen achter het Eliciumgebouw wordt direct na ISE afgebroken. Het paviljoen op het plein voor 

de RAI breken we in delen af. Een deel van het paviljoen zetten we ook in voor de Huishoudbeurs (22 

februari t/m 1 maart). Op vrijdag 6 maart is het voorplein weer volledig paviljoenvrij.  

Fietsroute 

Om de veiligheid van fietsers, wandelaars en bezoekers te waarborgen is de fietsroute van en naar het 

Beatrixpark van dinsdag 4 februari tot en met maandag 17 februari overdag afgesloten. De fietsroute is in 

die periode wel open van ’s avonds 23.00 uur tot ’s ochtends 07.00 uur.  

Verkeersregelaars 

Tijdens de op- en afbouw zorgen onze verkeersregelaars ervoor dat het aan- en afrijdend (vracht)verkeer 

in goede banen wordt geleid. Vrachtwagens wachten buiten het centrum, in Westpoort, voordat zij op 

afroep naar de RAI komen.  

Bovenop de bezetting van voorgaande jaren zetten we extra verkeerscoördinatoren in. Zij zorgen voor 

een goede doorstroom van het vrachtverkeer, voorkomen dat bestelbusjes op de stoep parkeren en 

spreken Uber-chauffeurs en andere taxichauffeurs aan die zich niet aan de regels houden.   



Taxiverkeer 

We adviseren bezoekers om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. Voor taxiverkeer 

hebben wij de volgende maatregelen genomen: iedere taxichauffeur mag bezoekers afzetten bij de RAI. 

Alleen taxibedrijf TCA mag bezoekers ophalen vanaf het RAI-terrein. De taxichauffeurs rijden in en uit via 

P9 aan de Wielingenstraat. Er worden verkeersregelaars en coördinatoren van TCA ingezet om het in- en 

uitrijden van taxi's soepel en veilig te laten verlopen. Uber mag alleen mensen ophalen achter het ROC, 

daar is een plek ingericht. Wanneer ze elders stoppen, zullen ze door de coördinatoren worden 

weggestuurd.  

Buurtposten 

Wij willen voorkomen dat bezoekers bij u in de straat parkeren. Verkeerswachten leiden ISE-bezoekers 

naar de parkeergarages van de RAI. De straten rondom de RAI zetten we af. Alleen bewoners, hun 

bezoekers en ander bestemmingsverkeer wordt doorgelaten.  

Project Mapping op het Elicium  

De vakbeurs brengt ook een bijzonder visueel cadeautje mee: een 'Projection Mapping' showcase op de 

gevel van het Elicium. Op een groot doek vertonen we van maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari 

dagelijks van 17.00 - 23.00 uur een bijzondere projectie van beeld en geluid. Eerder waren zulke 

showcases te zien op het EYE in Amsterdam Noord en op hotel nhow Amsterdam.  

Gratis kaartjes voor buurtbewoners 

We begrijpen dat een groot evenement zoals ISE overlast voor u met zich meebrengt. Als blijk van 

waardering stellen we voor alle buurtbewoners twee gratis kaarten beschikbaar voor de Huishoudbeurs, 

de Negenmaandenbeurs of Hiswa Amsterdam Boat Show. U kunt ze aanvragen via buren@rai.nl. Doe 

het snel, want er is een beperkt aantal kaarten voorradig.  

Laatste nieuws 

Actuele maatregelen, het laatste nieuws en de druktekalender vindt u op de buurtpagina van RAI.nl: 

www.rai.nl/nl/buurt-en-rai/. Heeft u suggesties of tips? Dan horen wij het graag. U bereikt ons via 

onderstaand e-mailadres.   

Overlast? Laat het weten 

Ervaart u overlast of wilt u een melding doorgeven? Dan kunt u ons bereiken via buren@rai.nl of het 

speciale burentelefoonnummer 06-543 92 845 dat dag en nacht bereikbaar is. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rik Hoogendoorn 

Community Manager RAI Amsterdam 


