DIT IS EEN INFORMATIEVE BRIEF EN GEEN RECLAME.
Aan alle bewoners van Zandvoort.
Geachte heer/mevrouw,
Van vrijdag 3 september tot en met zondag 5 september 2021 keert de Formule 1 terug naar Zandvoort. CM.com Circuit
Zandvoort is het decor van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP), het grootste racespektakel ter wereld. Via
deze brief informeren wij u over de eventuele gevolgen van de komst van de DGP, voor u als inwoner, werknemer en/of
ondernemer. Alle maatregelen die we nemen zijn met instemming van de gemeente Zandvoort, de buurgemeenten, de
provincie en haar (hulp)diensten opgesteld.
Activiteiten
De opbouw op het circuit is half juli 2021 gestart en in volle gang. De internationale racekaravaan zal één dezer dagen
arriveren. Op woensdag 1 september vinden de eerste ontvangsten van gasten plaats (maximaal 1.000 bezoekers). Op
donderdag 2 september is de Zandvoortse bewonersmiddag (ongeveer 20.000 bezoekers). Van vrijdag 3 september tot
en met zondag 5 september vinden de raceactiviteiten plaats (ongeveer 65.000 bezoekers per dag). Het circuit is tijdens
de racedagen geopend van 07:00 uur tot 21:00 uur. De raceactiviteiten vinden plaats tussen 08:00 uur en 19:00 uur.
Evenemententerrein
Het evenemententerrein van de DGP reikt verder dan alleen het gebied binnen de hekken van het circuit. Tot het terrein
behoren ook het gebied Boulevard Barnaart en Zeeweg (rotonde NH Hotel tot en met P1/P2 in Bloemendaal), het
Stationsplein, verschillende fietsparkeerplekken (waaronder locaties aan de Keesomstraat, Van Lennepweg en
Flemingstraat) en autoparkeerplekken en de wandelroutes van het station naar de hoofd- en achteringang (Van
Speijkstraat, Burg. van Alphenstraat, Van Lennepweg, Doctor Jacobus P. Thijsseweg). Het campingterrein is ingericht op
de sportvelden en de driving range van de golfbaan in Zandvoort Noord. De DGP voorziet op haar terrein toezicht en
plaatst vuilbakken. Schoonmaakteams zijn actief op dit terrein. De overige fiets-, loop-, en autoroutes in en naar
Zandvoort, en ook het centrumgebied maken geen onderdeel uit van het evenemententerrein van de DGP en vallen
onder het beheer van de (wegbeheerders van de) gemeenten en provincie.
Veiligheid
Tijdens de DGP-dagen is en blijft de doorgang voor nood- en hulpdiensten vrij. Samen met de politie en andere hulpen veiligheidsdiensten neemt de DGP zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen. Eventuele verdachte situaties
kunt u melden bij de politie (0900 - 8844) en in geval van levensbedreigende situaties belt u met 112. In geval van urgente
handhavingszaken belt u tussen 06:00 uur tot en met 00:00 uur de gemeentelijke meldkamer van de dienst Handhaving
via 023 – 511 4950.
Bereikbaarheid DGP voor bezoekers
Bezoekers van de DGP kunnen niet met de auto of motor Zandvoort in. Het reisadvies aan bezoekers is om te lopen of
gebruik te maken van de trein, fiets of georganiseerd busvervoer. Voor een selecte groep (media, mindervaliden, F1organisatie en partners) die wel toegang met de auto tot Zandvoort heeft, huurt de DGP parkeerterreinen van de
gemeente. Het betreft onderstaande locaties. Per locatie is aangeven wanneer de huur start en het aantal plaatsen.
•
Boulevard Barnaart (BB1 vanaf 23/8; BB2-3 en 8-9 vanaf 30/8; BB 4-7 vanaf 1/9 en BB10 vanaf 2/9)
•
Parking Zandvoort De Zuid (vanaf 30/8 - 1100 plekken; vanaf 2/9 volledig)
•
Parking De Favaugeplein (vanaf 2/9)
•
Parkeergarage LDC (200 plekken vanaf 2/9)
•
Watertorenplein (70 plekken vanaf 2/9)
•
Ir. Friedhoffplein (vanaf 2/9)
Bereikbaarheid voor mensen die wonen, werken en verblijven in Zandvoort
Om Zandvoort en de regio bereikbaar te houden zijn van donderdag 2 tot en met zondag 5 september verschillende
verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste maatregel is dat de beide toegangswegen naar Zandvoort
(Zandvoortselaan N201 en Zeeweg N200) zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van verkeer in
het bezit van een doorlaatbewijs. De afsluiting start op donderdag 2 september vanaf 00:01 uur en duurt tot en met
maandag 6 september 05:00 uur. Met het doorlaatbewijs kunt u Zandvoort alleen inrijden via de doorlaatpost op de
Zandvoortselaan. Het is niet mogelijk om via de Zeeweg te rijden, want Boulevard Barnaart is afgesloten voor doorgaand
verkeer met uitzondering van hulpdiensten. Let op, een doorlaatbewijs is geen parkeervergunning. Om te parkeren in
Zandvoort op de openbare weg, heeft u nog steeds uw parkeervergunning nodig. Betaald parkeren is in die periode niet
mogelijk. De gemeente heeft aangekondigd auto’s zonder parkeervergunning weg te slepen.

Alle informatie over het systeem van doorlaatbewijzen en de aanvraagprocedure is terug te lezen op de gemeentewebsite
www.zandvoort.nl/formule1/.
Alle afsluitingen en parkeerverboden worden met vooraankondigingsborden kenbaar gemaakt. De momenten waarop
de bezoekers van de DGP naar Zandvoort reizen wordt verwacht tussen 07:00 uur en 11:00 uur (instroom) en 16:00 uur
en 20:00 uur (uitstroom). Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk te reizen buiten de in-en uitstroomtijden. Reis voor 07:00
uur, tussen 11:00 uur en 16:00 uur of na 20:00 uur.
•

•

•
•
•
•
•
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Door de verhoogde frequentie van treinen naar Zandvoort zijn alle spoorwegoverwegen tussen Amsterdam Centraal
en Zandvoort afgesloten, ook ’s nachts! Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk Zandvoort Noord.
De route om deze wijk in en uit te rijden loopt via de N201, Boulevard Barnaart, de rotonde van de Burg. van
Alphenstraat naar de Van Lennepweg.
De Van Speijkstraat is afgesloten. Bewoners kunnen nog wel in de parkeervakken parkeren. Wij verzoeken u
vriendelijk om de auto tijdens de in- en uitstroom van bezoekers op de racedagen niet te gebruiken, alleen in geval
van uiterste nood. Als u nu al weet dat u binnen die tijdsperiode weg moet, dan adviseren wij u om de auto bij
voorbaat elders te parkeren.
De Keesomstraat en Celsiusstraat is eenrichtingsverkeer. ‘s Ochtends richting het circuit en ‘s avonds richting het
zuiden.
Het eenrichtingsverkeer in de Metzgerstraat straat is omgedraaid.
De Thomsonstraat is afgesloten. Rondom de sportvelden worden de parkeervakken opgeheven. Ook de
Duintjesveldweg is na het scholencomplex afgesloten m.u.v. fietsers.
De Kostverlorenstraat wordt eenrichtingsverkeer: ’s ochtends richting zee en ’s middags richting de Zandvoortselaan.
Hierbij is het 's middags voor auto's niet mogelijk om vanaf de Burg. Engelbertsstraat de Zeestraat in te rijden.
De Tolweg krijgt eenrichtingsverkeer richting het zuiden tussen de Dr. C.A. Gerkestraat en de Vinkenstraat. In de
uitstroom wordt de Tolweg afgesloten tussen de Zandvoortselaan en de Dr. C.A. Gerkestraat.
Het Gasthuisplein, de Kleine Krocht, Haltestraat en het Raadhuisplein zijn afgesloten vanwege de activiteiten in het
centrum.
Er zijn (beperkte) parkeerverboden in de volgende straten vanwege bezoekersstromen van het evenement of
vanwege het plaatsen van een fietsen- of bromfietsenstalling voor bezoekers: Westerparkstraat, Jonkheer P.N.
Quarles van Uffordlaan, Eltzbacherstraat, Stationsplein, Flemingstraat, Dr. Jacobus P. Thijsseweg, Kamerlingh
Onnesstraat en de Kochstraat.

Uitnodiging bewonersmiddag donderdag 2 september
Komt u als eerste kijken naar het evenemententerrein van de DGP? Bij deze brief treft u een uitnodiging voor de
bewonersmiddag op donderdag 2 september tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Op vertoon van deze uitnodiging krijgen
twee personen toegang om als één van de eersten een kijkje te nemen op het opgebouwde evenemententerrein van de
DGP. Vanwege de huidige overheidsmaatregelen als gevolg van de coronapandemie maken we ook voor deze middag
gebruik van de CoronaCheck-app. Met de app bewijst u dat u gevaccineerd bent, dat u recent al corona heeft gehad of
dat u negatief op corona getest bent. Deze test mag maximaal 24 uur oud zijn bij aankomst op het DGP-terrein. Alle
informatie over de CoronaCheck-app is te vinden op: www.coronacheck.nl. Bent u nog niet volledig gevaccineerd of
heeft u geen herstelbewijs in de app, dan moet u zichzelf als bezoeker laten testen via www.testenvoortoegang.org.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgesloten.
Informatie en contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen op de website
www.zandvoort.nl/formule1 via de pagina ‘Veelgestelde vragen’. Op deze website vindt u op de pagina ‘Documenten’
ook een link naar een interactieve website met de verkeersmaatregelen op straatniveau. Vragen over doorlaatbewijzen
kunt u stellen via vragen@doorlaatbewijs.nl of 020 - 209 1003. De Dutch Grand Prix is te bereiken via info@dutchgp.com.
Vragen aan de DGP over bereikbaarheid van Zandvoort kunt stellen via mobiliteit@dutchgp.com.
Houd rekening met de (gevolgen van de) komst van de DGP en houd rekening met elkaar
We realiseren ons dat bovenstaande maatregelen impact (kunnen) hebben op uw dagelijkse leven. We vragen daarom
uw begrip en uw medewerking om samen de DGP tot een succes te maken. We kijken er naar uit om er een mooi en
onvergetelijk raceweekend van te maken en Zandvoort aan de gehele wereld te laten zien.

Met sportieve groeten,
De organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix

