
 
 
 
 
 
 

Verkeersmaatregelen Velsertunnel Run op zondag 27 november 2016  
 
 
Datum: zondag 27 november 2016 
 
Geachte bewoner(s)  
van de (straten rondom en tussen de) Minister van Houtenlaan,  
Van Tuyllweg, Zeeweg,  De Noostraat/Stationsweg en Parkweg,  
 
Zondag 27 november a.s. vindt in opdracht van de gemeenten 
Beverwijk en Velsen de Velsertunnel Run plaats.  
Deze run biedt 6000 deelnemers een unieke kans om door de 
Velsertunnel te rennen.  
 
Na de start in Velsen-Zuid,  vanuit het Rabobank IJmondstadion gaat 
de route onder andere over de prachtige paden in de parken van 
Velserbeek, Waterland en Beeckestein om tot slot -na de passage 
door de Velsertunnel en Velsen-Noord- te finishen in de Breestraat, 
de bruisende winkelstraat van Beverwijk. De hardlopers hebben er dan 
een afstand van 7,68 km opzitten. Dit met een knipoog naar de 768 
meter lengte van het overdekte deel van de Velsertunnel. 
De hardlopers zullen in 12 startgroepen van 500 deelnemers per keer 
om de 10 minuten van start gaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
Verkeershinder voor u als bewoner(s) en ondernemers langs het parcours. 
Om de hinder voor zowel bewoners als deelnemers zoveel mogelijk te beperken zijn er door de 
vergunningverlenende instanties een aantal verkeersmaatregelen vastgesteld. Als bewoner van (de 
straten rondom) de Minister van Houtenlaan, Van Tuyllweg en Parkweg heeft u met de volgende 
maatregelen te maken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdsplanning Activiteit 

9:15 uur Eenrichtingsverkeer  
 Minister van 
Houtenlaan 

9:30 uur Opening stadion 

11:00 uur Start  
Velsertunnel Run 

13:00 uur Laatste start  
Velsertunnel Run 

13:15 uur  Opheffen  
verkeersmaatregelen 



 
 
Maatregelen 
 

 Tussen 9:15 uur en 13:15 uur wordt de Minister van Houtenlaan eenrichtingsverkeer. 
Dit betekent dat u vanaf  de Waterloolaan niet meer de Minister van Houtenlaan in kunt 
inrijden. 

 De ventweg van de Minister van Houtenlaan is aangewezen als Kiss &Ride voor de 
deelnemers. 

 De pendelbushalte voor de deelnemers heeft halte op de Minister van Houtenlaan ter hoogte 

van het stadion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mocht u nog vragen hebben aan de hand van bijgevoegde verkeersmaatregelen, kijk dan op onze 
website www.velsertunnelrun.nl of neem contact op met de organisatie via info@velsertunnelrun.nl 
 
Wij danken u  voor uw begrip  en voor het hierdoor mede mogelijk maken van een unieke belevenis! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
De gemeente Velsen,  
De gemeente Beverwijk en de  
Organisatie van Velsertunnel Run 
 
 
 

 

Eenrichtingsverkeer  Minister van 
Houtenlaan t.h.v.  Verloren van 
Themaatlaan. 
(9:15 en 13.15 uur). 

 
Rijrichting bussen met keerlus Van Tuylweg 
en Thorbeckelaan. 
 

 

Kiss en Ride op de ventweg Minister van 
Houtenlaan. 

 

Pendelbushalte Minister van Houtenlaan. 

http://www.velsertunnelrun.nl/
mailto:info@velsertunnelrun.nl

