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ZANDVOORT 

Om de verkeersstromen die op gang komen vanwege de Dutch Grand Prix (DGP) volgend 

weekend in goede banen te leiden, zijn verkeersmaatregelen genomen in de gemeenten 

Zandvoort, Bloemendaal en Haarlem. 

 

De maatregelen betekenen dat wegen in de drie gemeenten worden afgesloten. Dit doet de 

Nederlandse Formule 1-organisatie om te voorkomen dat bezoekers van de Grand Prix 

parkeren in het afgesloten gebied. 

De organisatie heeft de gebieden waar wegen worden afgesloten opgedeeld in elf 

verschillende kleurenzones. 

Bewoners en ondernemers uit de gekleurde zones hebben van de gemeente Zandvoort een 

doorlaatbewijs gekregen zodat zij wel het gebied in kunnen met bijvoorbeeld de auto. 

 



Zandvoort 

Toegangswegen naar de gemeente Zandvoort worden afgesloten voor al het verkeer met een 

motor (op bromfietsen na). Bentveld valt daar ook onder, al begint donderdag 1 september om 

5 uur de afsluiting in enkel Zandvoort. Die stremming duurt uiterlijk tot en met dezelfde tijd 

op maandagochtend 5 september. 

Ook wegen uit andere gemeenten naar de gemeente Zandvoort toe worden tijdelijk afgesloten. 

Deze afsluitingen, inclusief die in het dorp Bentveld, duren wat korter: ze gelden van vrijdag 

2 september 5 uur tot zondagmiddag 4 september 16 uur. 

Bloemendaal 

In de gemeente Bloemendaal zijn maatregelen genomen in Overveen, Aerdenhout en een heel 

klein deel van Bloemendaal, met name de vanaf de Busken Huëtlaan naar de 

Bloemendaalseweg. Het vormt de roze zone die toegankelijk is vanaf de Dompvoedslaan naar 

de Ter Hoffsteedeweg. 

Voor de spoorwegovergang van Overveen worden vanaf donderdag 1 september om 20 uur 

hekken geplaatst. Veel wegen in dat dorp, vanaf de Bloemendaalseweg en de wegen aan de 

westelijke kant daarvan, worden ook afgesloten. De N200 is ook beperkt toegankelijk: alleen 

het deel dat onder de Julianalaan valt, blijft open. 

In Aerdenhout blijft de N206, oftewel de Boekenroodeweg, toegankelijk voor verkeer. Verder 

zijn vrijwel alle wegen afgesloten. Bewoners en ondernemers kunnen met hun doorlaatbewijs 

de lichtblauwe zone in Overveen inrijden vanaf de Julianalaan en voor de donkergroene zone 

bij de N208 naar de Zijlweg. Aerdenhout is lichtgroen gekleurd: vanaf de Sleedoornweg naar 

de Oosterduinweg is het gebied toegankelijk. 

Haarlem 

In de Spaarnestad zijn de maatregelen beperkter. Vooral het Ramplaankwartier is afgesloten. 

Wie daar woont of werkt kan de zone in vanaf de N208 naar de Vlaamseweg. Die weg is niet 

helemaal afgesloten: verkeer kan wel naar de DekaTuin en het tankstation. 

Zuidelijker naast de Westelijke Randweg zijn in Haarlem ook wegen en lanen afgesloten. Het 

is mogelijk om met de auto naar voetbalclub SV Alliance ’22 te gaan, maar los van die club 

zijn de wegen die daar liggen zoals het grootste deel van de Sleedoornweg, Zenegroenkade en 

de Helmlaan inclusief de wegen die eraan liggen, afgezet. 

Buiten deze gemeenten gaan ook drie spoorwegovergangen op het traject van Amsterdam 

naar Haarlem dicht, namelijk die op de Wethouder van Essenweg, Batterijweg en Liedeweg. 

De NS laat elke vijf minuten trein rijden tijdens het Formule 1-weekend waardoor de 

spoorbomen daar naar beneden blijven. 

 

 



Overzicht 

Hieronder staat een overzicht van alle kleurenzones. Die zijn dus alleen vanaf de bijbehorende 

pijlen toegankelijk met een doorlaatbewijs. De kaart laat bovendien zien waar bezoekers van 

de race hun (brom)fiets kunnen stallen. 

 


