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Geachte bewoner(s), 
 

Zondag 30 september a.s. vindt de 34e editie plaats van de Vitaminstore Halve van Haarlem. 

Dit hardloopevenement bezorgt duizenden deelnemers, toeschouwers en honderden vrijwilligers een 

aangename, sportieve én gezonde middag.  

 

In samenwerking met de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal, PWN, Staatsbosbeheer, de 

provincie Noord-Holland, Connexxion en de politie Kennemerland wordt er door de organisatie alles aan 

gedaan om de eventuele verkeershinder voor bewoners en ondernemers op en langs het parcours zo veel 

mogelijk te beperken. Hinder uitsluiten kan bij een evenement van deze omvang op de openbare weg echter 

niet en daarom vragen wij uw medewerking en begrip op zondag 30 september tussen 10.00 en 17.00 uur.  

 

Middels deze informatie willen wij u graag informeren over de verkeersmaatregelen die worden getroffen 

rondom de parcoursen van de Vitaminstore Halve van Haarlem. 

Per wijk zal er worden aangegeven op welke tijden de maatregelen van kracht zullen zijn en op welke wijze de 

wijk wel of niet bereikbaar is. 

Op de website www.halvevanhaarlem.nl is het complete overzicht van alle verkeersmaatregelen per wijk terug 

te vinden.  

 

Programma: 

10:30 uur:  start Halve marathon 

10:45 uur:  start Kabouterloop 

11:05 uur:  start KidsRun 

13:45 uur:  start 10 km  

14:00 uur:  start  5 km 

 

 

Maatregelen Houtvaartkwartier 

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 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. 
 
 

http://www.halvevanhaarlem.nl/

