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        Informatiebrief Verkeersmaatregelen 

        Vitaminstore Halve van Haarlem   

        Zondag 24 september 2017 

 
Organisator Vitaminstore Halve van Haarlem 

 
Onder voorbehoud van de bij ons aanwezige kennis in begin september 2017 van de wegwerkzaamheden 

in en om Haarlem, stellen wij u hierbij graag op de hoogte van de volgende maatregelen: 

 

 

Grote Markt 

De Grote Markt is de hele dag start/finish- en 

evenementterrein.  

De opbouwwerkzaamheden op de Grote Markt 

starten om 06.30 uur. Het is dan niet mogelijk de 

Grote Markt met andere voertuigen dan bedoeld 

voor de organisatie te betreden, tenzij hiervoor 

een vergunning is aangevraagd bij de gemeente 

Haarlem. Om ca. 18.15 uur wordt de Grote Markt 

weer vrijgegeven. 

 

Kabouterloop en Kidsrun 

Van 14.00 tot 14.45 uur vinden de Kabouterloop 

en de Kidsrun door het centrum van Haarlem 

plaats. Het parcours van zowel de Kabouters als 

voor de Kidsrun volgt vanaf de Grote Markt, de 

Smedestraat, de Krocht, de Zoetestraat en de 

Zijlstraat. De Kidsrun zal twee maal het rondje 

van de Kabouters lopen. Gelieve van 13.30 tot 

15.00 uur geen voertuigen (verhuiswagens, 

geparkeerde auto’s) te parkeren op 

bovengenoemde straten. De Zijlstraat is de hele 

dag tot ca. 16.30 onderdeel van het parcours. 

 

Jacobijnestraat 

In de Jacobijnestraat vindt de na-inschrijving 

plaats. 

 

Zijlstraat 

De gehele Zijlstraat is de start/finish straat. Deze is 

in beide richtingen geheel afgesloten tussen 10.00 

en 17.00 uur. Het rijgedeelte van de Zijlstraat 

tussen de Nassaulaan en Grote Markt wordt in de 

lengte aan beide zijden afgezet met hekken. Gelieve 

op zondag 27 september geen voertuigen 

(bijvoorbeeld verhuiswagens of geparkeerde auto’s) 

tussen 10.00 en 16.30 uur te parkeren in de 

Zijlstraat. Er wordt tijdig een bord aan het begin 

van de Zijlstraat geplaatst om u op 25 september te 

attenderen. Fietsers en voetgangers kunnen 

passeren via de trottoirs. 

De Zijlstaat kan niet worden bereikt via de 

Bakkumstraat, Korte Zijlstraat, Vogelkoopsteeg 

en Witte Herenstraat.  

 

 

 

 

Zijlweg/Brouwerskade/Ruijchaverstraat 

De start van de eerste afstand, de 5 km vindt 

plaats om 11.30 uur. De 10 km start om 12.15 

uur, de Halve Marathon om 13.45 uur. Dan wordt 

de gehele Zijlweg tot aan de Julianalaan in beide 

richtingen afgesloten. Naar verwachting is de 

Zijlweg ter hoogte van de Previnairestraat richting 

Randweg om 14.30 uur weer beschikbaar. 

De Brouwerskade en Ruijchaverstraat zijn 

afgesloten voor alle verkeer tussen 11.00 en 16.30 

uur. Indien mogelijk ook een vriendelijk verzoek uw 

auto(s) op dit tijdstip ergens anders te parkeren. 

 

Zijlsingel/Zijlvest/Raaks/Brouwerskade 

Doorgaand verkeer is ter plaatse niet mogelijk. 

Bestemmingsverkeer wordt op aanwijzing van 

politie en verkeersregelaars doorgeleid. 

 

Doorgaand verkeer over de Zijlweg is tussen 

11.15 en 16.30 uur niet mogelijk.  

Verkeer tussen de Bloemendaalse weg en Zijlweg 

is pas weer mogelijk nadat laatste loper van de 

halve marathon is gepasseerd. Dit verkeer wordt 

de Westelijke Randweg opgestuurd.     

Verkeer komende vanaf de 

Wilhelminastraat/Raaks kan de Zijlweg niet via de 

Zijlvest bereiken.  

Wel kan bestemmingsverkeer vanaf de Zijlweg 

richting centrum t.h.v. Pieter Kiesstraat en de  

Kinderhuissingel het centrum via het station 

bereiken.  

De deelnemers komen vanaf ca. 11.45 uur over 

de Brouwerskade en Ruychaverstraat terug 

richting centrum. De Brouwerskade is geheel 

afgesloten voor verkeer van 11.45 tot ca. 16.15 

uur. Bestemmingsverkeer is via de zijstraten wel 

(beperkt) mogelijk. Houd wel rekening met 

vertraging en houd a.u.b. ook rekening met 

onvoorziene omstandigheden. Ter plaatse wordt 

door bevoegde verkeersregelaars en de politie 

Kennemerland verkeersregelend opgetreden. Zij 

zijn er speciaal om u en de lopers te helpen en 

dragen zorg voor een veilig verloop van het 

evenement. 
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Overveen (rondom Waldeck Pyrmontlaan) 

Zowel de halve marathon, 5 km en de 10 km 

lopen door uw woongebied. De route loopt, 

komende vanaf de Zijlweg, via de Julianalaan, 

Prins Hendriklaan en Oranje Nassaulaan. Ze lopen 

vervolgens onder het Randwegviaduct via de 

Waldeck Pyrmontlaan en Schoonzichtlaan naar de 

Zijlweg richting de Korte Zijlweg. 

  

De 5 km slaat op de Korte Zijlweg linksaf het 

Houtmanpad op. De 10 km en de halve marathon 

lopen door naar de Hospeslaan. 

 

Tussen 11.15 en ca. 14.30 uur kunnen de 

Waldeck Pyrmontlaan, Oranje Nassaulaan, Prins 

Hendriklaan, Schoonzichtlaan, Zijlweg en Korte 

Zijlweg vanuit de aangrenzende straten moeilijk 

worden bereikt.  

Bestemmingsverkeer is te allen tijde mogelijk. 

Houd wel rekening met mogelijk enige vertraging 

en houd a.u.b. altijd rekening met onvoorziene 

omstandigheden. Ter plaatse wordt door 

bevoegde verkeersregelaars en de politie 

Kennemerland verkeersregelend opgetreden.  

In het belang van de lopers, aan bewoners van de 

Oranje Nassaulaan en Prins Hendriklaan de 

oproep uw voertuig tussen 10.30 en 14.00 uur 

elders te willen parkeren. 

 

Bij voorbaat dank. 

U krijgt hier net als vorig jaar een bijzonder 

sfeervolle passage van de lopers voor retour! 

 

Ramplaankwartier/Westelijke Randweg 

Op de Westelijke Randweg zijn 

verkeersmaatregelen van kracht.  

Wij hopen op uw medewerking en begrip op zondag 

24 september a.s. tussen 10.30 en 16.30 uur voor 

de volgende maatregelen: 

 

- Het kruispunt t.h.v. de Zijlweg is gestremd. 

Verkeer komend vanaf de Zijlweg (oost en 

west) dat wil afslaan de Westelijke Randweg op 

is wel mogelijk. Alle andere rijrichtingen zijn 

afgesloten. 

- Alle verkeer wordt middels keerpunt terug 

geleidt naar Westelijke Randweg. 

- Bestemmingsverkeer voor Ramplaankwartier 

beperkt mogelijk. Zie “bereikbaarheidskaart 

Ramplaankwartier”.  

- Uitgaand verkeer (uit het Ramplaankwartier) 

dient bebording “Wijk uit” te volgen. 

- Al het uitgaand verkeer wordt via de Vlaamse 

weg geleid.   

- Bedrijven rondom de Vlaamse weg zijn 

bereikbaar.  

- Zandvoort is bereikbaar via omleidingsroute. 

Deze wordt door middel van bebording op de 

Randweg aangegeven. 

- De kruising van de Pijlslaan/Zeedistelweg is  

open. 

- Op de kruisingen wordt door professionele 

verkeersregelaars en de politie Kennemerland 

verkeersregelend opgetreden. 

- Verkeer naar Elswout en Kraantje Lek is op 

aanwijzing van politie en verkeersregelaars 

mogelijk via de Zijweg/Bentveld. Houd a.u.b. 

rekening met ernstige 

vertraging/verkeershinder. 

-  Het kruispunt 

Brouwerskolkweg/Hospeslaan/Ramplaan is 

vanaf ca. 10.30 tot 16.30 conform het 

verkeersbesluit uit de vergunning van de 

gemeente Bloemendaal, in alle richting 

gestremd.  

- Woont u in het ‘rode’ gedeelte (zie 

bereikbaarheidskaart) dan kunt u het parcours 

alleen kruisen vóór 12.00 uur of tussen 

12.45 en 13.30 uur en na 14.15 uur. 

- Op zondag 24 september kunt u tussen 11.30 

– 17.00 uur gebruik maken van het 

parkeerterrein van de DEKATUIN.  
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Houtmankade/Abel 

Tasmankade/Koppestokstraat 

De lopers komen vanaf het Houtmanpad. 

Doorgaand verkeer richting Zijlweg via de 

Hyacinthenlaan is NIET mogelijk. Ter plaatse wordt 

door bevoegde verkeersregelaars en de politie 

Kennemerland verkeersregelend opgetreden.  

Zij zijn er speciaal om u en de lopers te helpen en 

de veiligheid van ons evenement te garanderen. 

Geef altijd gehoor aan de aanwijzingen van onze 

verkeersregelaars. 

 

Algemeen 

Als vanouds zijn de kruisingen Zijlstraat/Zijlsingel 

en Ramplaan/Korte Zijlweg 

Zijlweg/Elswoutlaan/Houtmanpad na de Grote Markt 

en de Zijlstraat de drukst bezochte plaatsen voor 

publiek. Het zijn tevens zeer markante en sfeervolle 

punten voor de lopers die door het vele publiek 

extra energie opdoen voor de laatste (kilo)meters. 

Wij hopen dan ook dat u als bewoners ook aanwezig 

zult zijn om de lopers aan te moedigen.  

 

Uiteraard bent u ook welkom op de Grote Markt en 

omgeving. Op de Grote Markt is de finish en vinden 

de huldigingen plaats. 

 

Tijdschema  

11.30 Start 5 km 

12.30 Start 10 km 

14.00 Start Halve marathon 

14.15 Start Kabouterloop 

14.35 Start Kidsrun 

16.30 Finish laatste loper halve marathon op  

         Grote Markt. 

 

Ernstige verkeershinder / stremming 

kruispunt Bloemendaalseweg / Zijlweg / Korte 

Zijlweg 

De lopers komen vanaf de Zijlweg en slaan linksaf 

de Korte Zijlweg op. Hierdoor zal tussen 11.00 en 

15.00 uur ernstige verkeershinder ontstaan.    

 

 

Connexxion 

Van 11.45 tot 17.00 uur rijdt Connexxion met een 

aangepaste dienstregeling. Gedetailleerde 

informatie over deze maatregelen vindt u op 

www.connexxion.nl, klik na het vinden van uw 

busroute op de button ''actuele reisinfo''. 

 

Mocht u vragen hebben, of misschien wilt u zich 

aanmelden als vrijwilliger, aarzel niet contact op te 

nemen met ons. 

 

Namens de lopers hartelijk dank voor uw 

medewerking en begrip en wij hopen op wederom 

een geslaagde 33e (sport)dag voor deelnemers, 

toeschouwers en omwonenden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

SportSupport, organisator Vitaminstore Halve van 

Haarlem 

 

 

 

Generaal Spoorlaan 2a 

2025 NB  HAARLEM 

 

T 023-5 26 03 02 

I www.halvevanhaarlem.nl   

E info@halvevanhaarlem.nl  
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