
Betreft: Aankondiging filmwerkzaamheden Amsterdam, 15 Augustus 2022

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg wil u graag informeren met de laatste informatie betreffende de de filmopnamen voor tv serie met de werktitel “ASL” voor 
streamingdienst Disney+ en National Geographic Channel.

Ten eerste willen wij u graag onze excuses aanbieden voor de overlast die u mogelijk ervaart door alle geplande werkzaamheden en 
maatregelen die deze filmopnamen met zich meebrengen. We zijn ons hier bewust van en zijn u zeer dankbaar voor uw medewerking, begrip 
en gastvrijheid. ASL volgt het opmerkelijke verhaal van Miep Gies, een Nederlandse vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar leven 
riskeerde om de familie van Anne Frank meer dan twee jaar lang te beschermen tegen de nazi’s.

Voor deze TV serie staan filmopnamen gepland van diverse scenes op het stuk Reguliersgracht tussen de Heren - en Keizersgracht. Het 
pand aan de Reguliersgracht 16 fungeert in het verhaal als het voormalig bedrijfspand van Opekta, het toenmalig bedrijf van Otto Frank. Bij 
het pand en op de Reguliersgracht vinden meerdere scenes plaats. Sommige scenes kunnen als schokkend worden ervaren.

Via deze brief informeren wij u graag verder over de aanpassingen aan de straat en overig geplande (film) werkzaamheden.

Planning:
Maandag 22 augustus vanaf 09:00 uur fietsparkeerverbod Reguliersgracht en aansluitend verwijderen fietsrekken, fietsnietjes en overig 
straatmeubilair.
Dinsdag 23 augustus van 07:00 - 19:00 uur voorbereidingen decor bij woningen en bedrijven die zijn benaderd door medewerkers van de productie.
Woensdag 24 augustus van 07:00 -21:00 uur filmopnamen, van 21:00 - 22:00 uur afbouw en vertrek
Donderdag 25 augustus van 07:00 -23:00 uur opnamen, van 23:00 - 24:00 uur afbouw en vertrek
Vrijdag 26 augustus van 09:00 -18:00 uur afbouw decor

Verkeer:
De productie heeft de gemeente verzocht de straat waar gefilmd wordt af te mogen sluiten tijdens de filmwerkzaamheden. Gecertifieerde 
verkeersregelaars worden ingezet om de doorstroming en veiligheid van verkeer en omstanders te waarborgen. Bewoners kunnen ten alle tijden van 
en naar hun huizen. Het kan zijn dat u gevraagd wordt even te wachten tijdens een opname.

Parkeren:
In verband met het tijdbeeld heeft de productie het stadsdeel Centrum verzocht de parkeervakken Reguliersgracht tussen de Heren - en 
Keizersgracht te mogen reserveren van 23 augustus 09:00 t/m 26 aug 12:00 uur  De betreffende locatie’s worden d.m.v. parkeerverboden 
duidelijk aangegeven.

In verband met het parkeren van de voor de opnamen noodzakelijke materiaalwagens heeft de productie het stadsdeel Centrum verzocht 
een aantal parkeervakken te mogen reserveren op de Herengracht, Keizersgracht, Amstelveld en het gros op het Frederiksplein. De 
betreffende locatie’s worden d.m.v. parkeerverboden duidelijk aangegeven.

Vanwege de hoeveelheid parkeervakken die worden ingenomen door de productie biedt de productie bewoners met een parkeervergunning 
aan gebruik te maken van een parkeergarage in de buurt en de kosten hiervan te declareren bij de productie. Indien u hier gebruik van 
maakt, stuurt u dan de kwitantie samen met uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN nummer en een kopie van uw bewoners 
vergunning toe, dan zorgen wij dat de gemaakte kosten aan u worden overgemaakt. U kunt dit mailen naar het mailadres 
anne.verrest@me.com.

Nautisch:
In verband met het tijdsbeeld heeft de productie het stadsdeel Centrum Programma Varen verzocht een afmeerverbod in te mogen stellen 
voor vaartuigen op de Reguliersgracht tussen de Heren - en Keizersgracht van woensdag 24 augustus t/m donderdag 25 augustus. 
Bebording hiervoor is reeds geplaatst. Programma Varen is tevens verzocht vaarverkeer te mogen stremmen tussen de Heren - en 
Keizersgracht tijdens daadwerkelijke opnamen op woensdag 24 en donderdag 25 augustus.

Covid 19:
De filmwerkzaamheden worden veilig en verantwoord uitgevoerd aan de hand van het Covid-19 protocol voor de audiovisuele sector. Een 
Covid manager wordt aangesteld om te zorgen voor de strikte naleving van het protocol.

Contactgegevens:
Het straatbeeld ziet er tijdens de filmopnamen echt uit alsof het de Tweede Wereldoorlog is. Naast het straatbeeld zullen (leger) voertuigen en soldaten 
zichtbaar zijn. Ondanks het feit dat acteurs worden ingezet om soldaten te spelen en zij net doen alsof, kan dit beeld bepaalde (traumatische) 
gevoelens opwekken. 

Wij kunnen ons voorstellen dat hierdoor behoefte bestaat aan een luisterend oor.  De productie is een samenwerking aangegaan met Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk.  Zij kunnen op gezette tijden worden gebeld voor diegenen die hier behoefte aan hebben. U kunt op 24 augustus terecht van 
09:00 tot 15:00 bij Lea Muller op nummer 06- 83119708, van15:00 tot 21:00 bij Esti Cohen op nummer 06 - 12201079, 25 augustus van 09:00 tot 15:00 
bij Jimke Blans op nummer 06 -12201083, 15:00 tot 21:00 bij Lea Muller op nummer  06 - 83119708 en op vrijdag 26 augustus van 09:00 tot 12:00 bij 
Lea Muller op nummer 06- 83119708. Na deze tijden kunt u 088 - 165 22 00 bellen tijdens normale spreekuren maandag t/m vrijdag tussen 09:00 
-13:00 uur.

Wij zijn ons verder er terdege bewust van dat onze aanwezigheid niet onopgemerkt zal blijven en zullen er alles aan doen om de overlast 
waar mogelijk te beperken. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons bereiken via 
onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet namens de productie,

Thijs Bolle, Locatiemanager
E: thijsbolle1@mac.com 

Jeroen van Boven, assistent locatiemanager 
M: +31 6 46 34 06 12
E: jeroen@jvbproducties.nl

mailto:jeroen@jvbproducties.nl


Subject: Announcement film work  Amsterdam, 15 August 2022

Dear Sir/Madam,

We would like to inform you with the latest information regarding the filming for the TV series with the working title "ASL" for streaming service Disney+ 
and National Geographic Channel.

First of all, we would like to apologize for any inconvenience you may experience due to all the planned work and measures involved in this filming. We 
are aware of this and are very grateful for your cooperation, understanding and hospitality.

ASL follows the remarkable story of Miep Gies, a Dutch woman who risked her life during World War II to protect Anne Frank's family from the Nazis for 
more than two years. For this TV series, filming is planned of various scenes on the stretch of Reguliersgracht between the Herengracht and 
Keizersgracht. The building at Reguliersgracht 16 functions in the story as the former business premises of Opekta, Otto Frank's company at the time. 
Several scenes take place near the building and on Reguliersgracht. Some of these scenes may come across as shocking.

Through this letter we would like to inform you further about the adjustments to the street and other planned (film) work.

Planning:
Monday, August 22 from 09:00 bicycle parking ban Reguliersgracht and subsequent removal of bicycle racks, bicycle staples and other street 
furniture.
Tuesday 23 August from 07:00 - 19:00 preparations decor at homes and businesses approached by production staff. 
Wednesday 24 August from 07:00 - 21:00 hrs film shoot, from 21:00 - 22:00 hrs dismantling and departure
Thursday 25 August from 07:00 -23:00 filming, from 23:00 - 24:00 dismantling and departure
Friday, August 26 from 09:00 -18:00 hours disassembly of scenery

Traffic:
The production has requested the municipality to close the street where filming will take place during the filming activities. Certified traffic controllers 
will be used to ensure the flow and safety of traffic and bystanders. Residents can get to and from their homes at all times. You may be asked to wait a 
short time during a shoot.

Parking:
In connection with the time schedule, the production has requested the city council to reserve the parking spaces on Reguliersgracht between 
Herengracht and Keizersgracht from August 23, 09:00 a.m. to 12:00 p.m. The locations will be clearly indicated by means of parking restrictions.

In connection with the parking of the equipment trucks necessary for the shooting, the production has requested the city council to reserve a number of 
parking spaces on Herengracht, Keizersgracht, Amstelveld and most of them on Frederiksplein. The relevant locations will be clearly indicated by 
means of parking bans.

Due to the parking spaces taken up by the production, the production offers residents with a parking permit to use a nearby parking garage and to 
claim the costs of this from the production. If you make use of this, please send the receipt along with your name, email address, telephone number, 
IBAN number and a copy of your residents permit and we will make sure that the costs incurred are transferred to you. You can email this to the email 
address anne.verrest@me.com.

Nautical:
In connection with the time schedule, the production has requested the city district's Sailing Program to be allowed to impose a mooring prohibition for 
vessels on Reguliersgracht between Herengracht and Keizersgracht from Wednesday, August 24 through Thursday, August 25. Signs have already 
been placed. Program Varen has also been requested to block shipping traffic between the Heren - and Keizersgracht during actual recordings on 
Wednesday 24 and Thursday 25 August.

Covid 19:
The filming work will be carried out safely and responsibly using the Covid-19 protocol for the audiovisual sector. A Covid manager will be appointed to 
ensure strict adherence to the protocol.

Contact details:
The street scene will really look like World War II during the film shoot. In addition to the street scene, (army) vehicles and soldiers will be visible. 
Despite the fact that actors are used to play the soldiers and they pretend to be them, this image may provoke certain (traumatic) feelings. 

We can imagine that there is a need for a listening ear because of this.  The production has entered into a collaboration with the Jewish Social Work 
Foundation.  They can be called at set times for those who need this. You can contact them on 24 August from 09:00 to 15:00 by Lea Muller at number 
06- 83119708, from 15:00 to 21:00 by Esti Cohen at number 06 - 12201079, on 25 August from 09:00 to 15:00 by Jimke Blans at number 06 
-12201083, from 15:00 to 21:00 by Lea Muller at number 06 - 83119708 and on Friday 26 August from 09:00 to 12:00 by Lea Muller at number 06- 
83119708. After these times you can call 088 - 165 22 00 during normal office hours Monday through Friday between 09:00 -13:00.

We are well aware that our presence will not go unnoticed and we will do everything possible to limit the inconvenience. If you have any questions or 
comments following this letter, please contact us using the contact details below.

With kind regards on behalf of the production,

Thijs Bolle
Location manager
E: thijsbolle1@mac.com 

Jeroen van Boven
Assistant Location Manager 
M: +31 6 46 34 06 12
E: jeroen@jvbproducties.nl


