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Aan de bewoners / gebruikers van dit pand 

Betreft: kennisgeving filmopnamen 
  
      Amsterdam, 19 december 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Momenteel treffen wij voorbereidingen voor filmopnamen van de internationale 
bioscoopfilm Lyrebird over de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren. Hiervoor 
zijn in april in Leiden al verscheidene opnamen gemaakt. 

NL Film & TV B.V. produceert de filmopnamen in Nederland samen met een Engelse 
productiemaatschappij voor en namens het Amerikaanse Imperative Entertainment, 
producent van onder meer de recentelijk verschenen speelfilm All the Money in the 
World. De crew is deels Engels en deels Nederlands. 

Algemeen 

Het betreffen opnamen op de Hooglandse Kerkgracht en in de Hooglandse Kerk zelf. 
Hieronder een planning van de werkzaamheden: 

Za 5 jan. 2019 08:00 – ca. 22:00 Opbouw Kaasmarkt en inrichten  
    van de set 
    Parkeerverbod vanaf 17:00 

Zo 6 jan. 2019 05:00 – ca. 09:00 Plaatsen en parkeren    
    materiaalvoertuigen en filmwagens 
    op Kaasmarkt en start voor-  
    bereidingen  filmopnamen    

Zo 6 jan. 2019 09:00 – ca. 18:00 Filmwerkzaamheden 
  Afsluiting Hooglandse Kerkgracht 

Zo 6 jan. 2019 18:00 – ca. 23:00 Afbouw 
  Afsluiting Hooglandse Kerkgracht 

Woonhuizen en bedrijven blijven uiteraard bereikbaar voor voetgangers met wellicht enig 
oponthoud. Tijdens de filmopnamen worden hiervoor productiemedewerkers en 
verkeersregelaars ingezet ter begeleiding. 
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Ingebruikname parkeervakken 

Op de Kaasmarkt wordt een uitvalsbasis gecreëerd voor materiaalwagens en andere 
ondersteunende voertuigen en daarvoor geldt er een parkeerverbod vanaf 5 januari 
17:00u. 

Indien u tijdens de opname- en voorbereidingsperiode uw auto niet kwijt kunt in de 
omgeving, kunt u uw auto op onze kosten parkeren in parkeergarage Haarlemmerstraat. 
Als u van dit aanbod gebruik wilt maken dan kunt u voor een uitrijkaart contact opnemen 
met Ralf Wentink op: 06 - 36 26 46 37 of per mail via: ralfwentink@gmail.com. 

In het geval dat de Haarlemmerstraat garage vol is of indien u om een andere reden 
gebruikmaakt van een van de omliggende garages (zoals parkeergarage Breestraat of 
Haagweg), dan kunt u de parkeerkosten bij ons declareren. 

Fietsen/ motoren/ boten 

Voor het project proberen wij een zo mooi en goed mogelijk historisch straatbeeld te 
gaan creëren. In verband hiermee zal het straatbeeld ook vrij moeten zijn van modern 
straatmeubilair en ook fietsen, brommers en motoren. Hiervoor worden door de 
gemeente Leiden enkele werkzaamheden verricht op vrijdag 4 januari. 

Contactgegevens 

Ik verzoek u vriendelijk alles te melden wat mogelijk in conflict kan zijn met deze 
filmopnamen zoals geplande werkzaamheden met geluidshinder of een geplande 
verhuizing tijdens de bovengenoemde data. Verder bent u wellicht benaderd of kunt u 
door één van ons of onze medewerkers benaderd worden voor een verzoek dat 
samenhangt met de opnamen.   

Belangrijk is nog even om te vermelden dat er ook (dummy) wapens te zien zijn.  

Wij zijn ons er terdege van bewust dat onze aanwezigheid niet onopgemerkt zal blijven 
en zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij spreken de 
hoop uit dat u uw medewerking verleent aan het welslagen van deze filmopnamen. Mocht 
u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij 
bereiken via onderstaande contactgegevens of via assistent locatiemanager Ralf Wentink 
op 06 - 36 26 46 37 of via ralfwentink@gmail.com. 

De filmopnamen worden gemaakt in samenspraak met de gemeente Leiden. 

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Maarten Buurlage  
Locatiemanager ‘Lyrebird’  
maarten@locatiegoed.nl 
T. 06 - 19 80 28 38
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