
IJ-Hallen 

Aan de omwonenden van de NDSM-werf Beste bewoner/ondernemer, Met deze brief willen wij u 

informeren over het evenement “Gigantische vlooienmarkt IJ-Hallen”, welke doorgaans 15 

weekenden per jaar plaatsvindt op de NDSM-werf. Tijdens de binnenmarkten vindt het evenement 

plaats in de Scheepsbouwloods. Tijdens onze buitenmarkten op het gedeelte van de “Load-Out” 

(naast Pllek), De Y-Helling en het terrein naast café Noorderlicht. Wij plaatsen tijdens onze 

binnenmarkten 400 kramen en tijdens onze buitenmarkten 750 kramen. Op het drukste moment 

verwachten wij niet meer dan 2.000 bezoekers. Meer informatie kunt u terugvinden op www.ij-

hallen.nl of op onze Facebook- en instagrampagina.  

Op de volgende datums kunt u iets merken van het evenement: 

Datums 2023 binnenmarkten 
7 en 8 januari 
28 en 29 januari 
18 en 19 februari 
11 en 12 maart 
30 september en 1 oktober 
28 en 29 oktober 
18 en 19 november 
9 en 10 december 
 
Buitenmarkten 
15 en 16 april 
13 en 14 mei  
17 en 18 juni 
1 en 2 juli 
5 en 6 augustus 
26 en 27 augustus 
9 en 10 september 

 
Wij beginnen 2 dagen voor het evenement met opbouwen en na het evenement hebben wij 1 
afbouwdag. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens het op- en afbouwen van het evenement blijven alle wegen en parkeerplaatsen rondom de 

NDSM-werf goed bereikbaar. Op de NDSM-werf zelf kunt u wellicht iets van hinder ondervinden. 

Maatregelen voor succes; Wij steken uiteraard veel tijd en energie in het organiseren van dit 

evenement. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het plezier van bezoekers, maar ook 

met buurtbewoners. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de automobilisten te begeleiden.  

Contact 
Eventuele vragen en/of klachten kunt u op de volgende manier kenbaar maken: 

  - Organisatie: info@ij-hallen.nl telefoonnummer: 0229-581598 
- Gemeentelijke telefoonnummer 14020 (24/7 bereikbaar)     

 - Via website gemeente www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.  

Wij vragen uw begrip en medewerking om het evenement succesvol te laten verlopen en hopen u 

door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien u graag op de IJ-Hallen. 

 Team IJ-Hallen 

http://www.ij-hallen.nl/
http://www.ij-hallen.nl/
mailto:info@ij-hallen.nl

