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Geachte bewoner(s), 

 

Zondag 29 september a.s. vindt de 35e editie plaats van de Teva Halve van Haarlem. 

Dit hardloopevenement bezorgt duizenden deelnemers, toeschouwers en honderden vrijwilligers een aangename, sportieve en 

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 29 september tussen 

10.30 en 18.00 uur. 

 

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

parcoursen van de Teva 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 en kunt u 

ook de parcourskaarten bekijken.  

 

Wijken:       Programma: 

Centrum       11:15 uur:start Halve marathon 

Zijlweg Oost en West      11:30 uur: start Kabouterloop 

Houtvaartkwartier       11:50 uur:  start KidsRun 

Oosterduin      14:15 uur:  start 10 km 

Overveen       15:50 uur:  start  5 km 
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Zijlweg Oost 

Zijlsingel/Zijlvest/Raaks/Brouwerskade/Zijlvest (tot 18:00 uur) 

Verkeer uit de richting van 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. 

Doorgaand verkeer is ter plaatse niet mogelijk. Bestemmingsverkeer wordt, op aanwijzing van politie en verkeersregelaars 

doorgeleid. 

 

Zijlweg/Brouwerskade/Ruijchaverstraat 

Vlakvoor de start om 11:00 uur 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 16.00 uur weer beschikbaar. 

De Brouwerskade en Ruijchaverstraat zijn afgesloten voor alle verkeer tussen 11.30 en 16.30 uur. 

Indien mogelijk ook een vriendelijk verzoek uw auto(s) op dit tijdstip ergens anders te parkeren. 

Bestemmingsverkeer is via de zijstraten 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 opgetreden.  

 

Zijlweg West / Overveen 

Zowel de halve marathon, 5 km en de 10 km passeert  dit woongebied. De route loopt, uit de richting van de Zijlweg, via de 

Julianalaan, Prins Hendriklaan en Oranje Nassaulaan. De deelnemers lopen vervolgens onder het Randwegviaduct via de 

WaldeckPyrmontlaan 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. 16.15 uur kunnen de WaldeckPyrmontlaan, Oranje Nassaulaan, Prins Hendriklaan, Schoonzichtlaan, Zijlweg en 

Korte Zijlweg vanuit de aangrenzende straten moeilijk worden bereikt.  

Bij terugkomst komen de deelnemers vanaf het Houtmanpad, doorgaand verkeer richting Zijlweg via de Hyacinthenlaan is tussen 

11:15 en 16:15 NIET mogelijk.  

Bestemmingsverkeer is te allen tijde mogelijk. Houd wel rekening met mogelijk enige vertraging en houd a.u.b. altijd rekening met 

onvoorziene omstandigheden.  

 

Verkeer tussen de Bloemendaalseweg en Zijlweg is pas weer mogelijk nadat de laatste deelnemer is gepasseerd. Dit verkeer wordt 

de Westelijke Randweg opgestuurd.     

Ter plaatse wordt door bevoegde verkeersregelaars en de politie verkeersregelend opgetreden.  

Zij zijn er speciaal om u en de deelnemers te helpen en de veiligheid van ons evenement te garanderen. Geef altijd gehoor aan de 

aanwijzingen van onze verkeersregelaars. 

 


