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WELKOM & INTRODUCTIE

De Formule 1 is  (eindelijk) terug in Zandvoort!

Grootschalige (internationale (sport) evenementen zoals de F1 vragen soms ook om rigoureuze 

maatregelen. Dat heeft gevolgen voor ondernemers en omwonenden. Dat is soms leuk en soms 

minder leuk. 

De Dutch Grand Prix is een een bijzonder evenement en biedt mooie kansen voor Nederland en 

(ondernemend) Zandvoort in het bijzonder. 

Grijp de kansen, nu en de komende jaren! Maar wees ook reëel! 
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01. 
ORGANISATIE(S)



DE ORGANISATIE(S)

DUTCH GRAND PRIX

• DGP is de promotor van de F1 race in Nederland en onderhoudt contact met FOM & FIA

• DGP is organisator van Dutch Grand Prix bestaande uit het Ultimate Race Festival en de 538 Camping. 

GEMEENTE ZANDVOOORT

• Vergunningverlener en (samen met de diensten) toezichthouder

• Coördinator & uitgever van doorlaatbewijzen

• Verantwoordelijk voor parkeerbeleid Zandvoort

• Samenwerkingspartner van de DGP

STICHTING ZANDVOORT BEYOND

• Organisator van de side events (buiten het circuit) in opdracht van en in samenwerking met de 

gemeente Zandvoort & Zandvoort Marketing

WEET DUS BIJ WELKE ORGANISATIE  U MOET ZIJN! 



02. 
EVENEMENT



WORLD OF FORMULA 1

• FORMULA 1 IS THE PINNACLE OF MOTORSPORTS                        

Only the best make it to the highest level of motorsport racing. 

Since 1950, >1.000 races were held

• 506 MILLION FANS WORLD WIDE                                     

Year on year growth - new brand strategy aims to reach new target 

audiences, especially younger fans

• 4.1 MILLION VISITORS AT RACES                                   

5 events per season with attendance >300K per weekend

• 1.8 BILLION TV VIEWERS CUMULATIVE                               

Worldwide Exposure in broadcasting

• 375 MILLION DIGITAL & SOCIAL IMPRESSIONS PER RACE               

Formula 1 is the quickest growing Major Sport on social media platforms

• LIBERTY MEDIA                                                   

New owner & management of ‘Formula One Management’ (FOM)



RECHTEN / GEBRUIK LOGO’S

• Logo’s en merknamen van de Dutch Grand Prix en de Formula 1/Formule 1 mogen nooit commercieel 

ingezet worden door derden. Dit geldt ook voor afkortingen als DGP en F1.

• Het woord Grand Prix Zandvoort mag niet gebruikt woorden.

• De regels van de FOM gaan zo ver dat FOM de term ‘Grand Prix’ heeft vastgelegd als Intellectual

Property.

• Een evenement organiseren met betrekking tot het kijken van de Dutch Grand Prix gedurende het 

raceweekend van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix is niet toegestaan. Het is echter wel 

toegestaan om de race uit te zenden binnen op een scherm mits de onderneming deze rechten heeft 

verworven bij Ziggo.



THE ULTIMATE RACE FESTIVAL

THE DUTCH 
GRAND PRIX = 
MORE THAN A 
RACE

Opbouw / Afbouw

• Start op  19 juli 2021

• Einde op 19 september 2021

• Leveranciers rijden af en aan (tribunes, toiletten, hekwerk etc.)

• FOM karavaan arriveert vanaf zondag 29 augustus 2021 

• FOM karavaan vertrekt vanaf zaterdag 2 september 2021

• Voorkeurs rijroute voor leveranciers via de N200, maar ook 

gebruik N201. 

Weinig tot geen (negatieve) impact op ondernemend Zandvoort



THE ULTIMATE RACE FESTIVAL

THE DUTCH 
GRAND PRIX = 
MORE THAN A 
RACE

Woensdag 1 september 

• Enkele besloten bijeenkomsten

• 500 bezoekers

Donderdag  2 september van 11.00 – 21.00 uur  

• Burendag en verschillende (besloten) bijeenkomsten

• 25.000 bezoekers

Vrijdag 1/9 tot en met zondag 3/9 van 07.00 – 23.00 uur 

• Poorten open / dicht

• 110.000 bezoekers per dag





BAANPROGRAMMA & TRIBUNES

BOMVOL PROGRAMMA

•Sterk Support Programma met F3, Porsche Supercup & 

W-Series

•Nieuw format — timetable verwacht in maart

• DGP Assets

• Aanvullende Timeslots met on-track entertainment

• Schermen & tribune entertainment

FORMULA 1 FORMULA 3

W SERIES PORSCHE 
SUPERCUP



F1 FANZONE & MAINSTAGE

F1 FANZONE

• Fan Engagement hub met activaties & F1 Merchandise

• F1 Esports simulatoren

• Pitstop Challenge

• Fitness & Reactie Challenge

• En nog veel meer!

• F&B Areas

• (Familie) Activiteiten - e.g. reuzenrad

MAINSTAGE

• Entertainment gedurende de dag — voor iedereen

• Driver Appearances, Q&A’s & Autograph Sessions

• Optredens

• (Inter)nationale artiesten

• More than a Race — Orange Madness at the Ultimate 

Race Festival!



03. 
VEILIGHEID



VEILIGHEID

Veiligheid boven alles! 

• De doorgang voor nood- en hulpdiensten is vrij en te allen tijde gegarandeerd!

• DGP neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen op het evenemententerrein. 

• Hulpdiensten en politie nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen rondom het evenemententerrein. 

• 100% veiligheid bestaat niet!

• Overheidsdiensten kijken mee.

• Samen zijn we alert op (inter)nationale en regionale ontwikkelingen 

• Meld verdachte situaties bij de politie en in geval van levensbedreigende situaties bel met 112.



04. 
MOBILITEIT



MOBILITEIT

DUURZAME AANPAK – STOMP 
• Stappen – te voet

• Trappen per (elektrische) (brom-)fiets / P+B
• Openbaar Vervoer - Per trein of bus

• MaaS - Georganiseerd busvervoer (pick-up points NL)
• Personenauto’s - P&R (Auto/motor parking - Shuttle)

FOCUS OP
SPREIDING



STAPPEN

Bent u in het bezit van een kaartje of krijgt u gasten thuis? 

Kom te voet naar het circuit! 

De voornaamste looproutes zijn: 

• P1/P2  Bloemendaal aan Zee richting  Gate 1

• P1/P2  Bloemendaal aan Zee via Duinpieperpad richting  Gate 5 (alleen bij in- en uitstroom)

• Boulevard Barnaart (noord) richting Gate 1 en 2

• Boulevard Barnaart (zuid) richting Gate 2

• Stationsplein – Van Speijkstraat – Burgemeester Van Alphenstraat richting Gate 2

• Stationsplein – Van Speijkstraat – Van Lennepweg - DR. J. P. Thijsseweg – richting Gate 4

• Zandvoort Noord – Thomsonstraat of Keesomstraat – richting Gate 4 en 5



TRAPPEN  - FIETS 

• DGP verwacht <40.000 bezoekers op de fiets. Wij faciliteren  42.000 (extra) fietsenrekken.

• De fietsparkeerplaatsen zijn gecentraliseerd in Bloemendaal en in Zandvoort Noord

• Vanaf deze plekken lopen bezoekers door de wijk en/of over de boulevard naar de DGP

• In geval van wildparkeren spreek bezoekers er op aan en verwijs hen door naar 

bovenstaande fietsparkeerterreinen. 

• Meld wildparkeerplekken aan de DGP of meldkamer handhaving (nummer verderop in 

presentatie). We optimaliseren dagelijks de indeling en hebben reserve rekken gereed. 



TRAPPEN  - BROMFIETS 

• DGP verwacht <10.000 bezoekers met de bromfiets/scooter. Wij faciliteren >11.000 plekken.

• De bromfiets / scooter plekken zijn in Bloemendaal en Zandvoort Noord

• Vanaf deze plekken lopen bezoekers door de wijk en/of over de boulevard naar de DGP

• In geval van wildparkeren spreek bezoekers er op aan en verwijs hen door naar 

bovenstaande brommer en scooter parkeerterreinen. 

• Meld wildparkeerplekken aan de DGP. We optimaliseren dagelijks de indeling en hebben de 

mogelijkheid om bepaalde plekken te blokkeren. 



OPENBAAR VERVOER  - TREIN

• Tijdens de DGP rijdt de NS volgens een aangepaste dienstregeling: Tussen 6 en 7 uur rijden 

er 6 treinen, daarna 12 treinen per uur Zandvoort in, en dus ook weer uit. Vertrek laatste 

trein  is om . 

• Alle overwegen  tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zijn afgesloten, ook ‘s nachts! Dat 

betekent dus geen verkeer op de overweg  Haltestraat / Vondellaan en  Van Lennepweg.

• Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er allerlei maatregelen genomen zoals mogelijkheid tot 

afsluiting van Stationsplein en geldt in de omliggiende straten gedurende de DGP een 

parkeerverbod . 

• Info over dienstregeling etc. Ns.nl of NS Reisplanner



OPENBAAR VERVOER  - BUS

Buslijn 80

• Lijn 80 (Amsterdam Elandsgracht - Haarlem Tempeliersstraat – Heemstede NS – Zandvoort 

Centrum) blijft rijden (alle dagen een kwartierdienst). Het begin- en eindpunt in Zandvoort is 

tijdens deze drie dagen ‘de Watertoren’ in plaats van de halte ‘Centrum’ (naast de Albert 

Heijn). 

Buslijn 81

• Lijn 81 rijdt alle dagen een kwartierdienst vanaf NS Station Haarlem via de N200 tot en met 

Bloemendaal aan Zee. In- en uitstappen van bezoekers gebeurt bij de bestaande halte aan de 

overzijde van Camping de Lakens, langs de N200. Connexxion biedt tussen 11-16 uur belbus 

aansluitend op lijn 80 voor Zandvoort Noord.



PERSONENAUTO’S / MOTOREN

• Bezoekers van de DGP kunnen niet met de auto (of motor) Zandvoort in. 

• Exclusieve toegang is voorbehouden aan de mensen die wonen, werken en verblijven in 

Zandvoort (zie volgende slide) .

• Slechts een kleine groep F1 & DGP relaties (maximaal 3.000 voertuigen) hebben doorgang.  

• Op de twee wegen naar Zandvoort (N200 / N201) zijn allerlei (verkeers-)maatregelen 

genomen om de bezoekers met de auto uit het gebied te weren en bewoners met een 

doorlaatbewijs vrije doorgang te bieden. 



PERSONENAUTO’S / MOTOREN

• Zandvoort is met de auto alleen bereikbaar via de N201. De harde  afsluiting is op de rotonde 

bij de Zandvoorterweg. 

• Vanwege de afsluiting van de Boulevard Barnaart tussen Bloemendaal aan Zee en de 

rotonde bij het NH hotel is het niet mogelijk om via (N200) de boulevard Zandvoort te 

bereiken. 

• De maatregelen zijn van kracht van donderdag 2 september 00.01 uur tot en met maandag 6 

september 05.00 uur.

• Aankondigingsborden worden ruim vooraf geplaatst om afsluitingen aan te kondigen. 





AUTO’S / MOTOREN– PARKEREN IN ZANDVOORT

DGP huurt de volgende terreinen: 

• Boulevard Barnaart (BB1 vanaf 23-8; BB1-3 en 8-9 vanaf 30-8; BB4-7 vanaf 1-9; BB10 vanaf 2-9)

• Parking De Favaugeplein (vanaf 2-9)

• Watertorenplein (70 plekken) (vanaf 2-9)

• Parkeergarage Centrum (LDC - max 200 plekken) (vanaf 2-9)

• Ir. Friedhoffplein (vanaf 2-9)

• Parking Zandvoort De Zuid (vanaf 30-8 1.1.00 plekken; vanaf 2-9 volledig)

• Totaal 3.000 plaatsen voor verschillende doelgroepen: minder validen, pers, FOM, sponsors.

• Gemeente biedt vergunninghouders alternatieve parkeerplekken (zie volgende slide) 

• Aankondigingsborden worden minimaal twee weken vooraf geplaatst om parkeerverboden aan te 

kondigen. 



SYSTEEM VAN DOORLAATBEWIJZEN

Wist u dat…: 

• Doorlaatbewijzen een veel gebruikt middel is bij festivals en 

evenementen. 

• Het een beproefd systeem is. 

• Er in 2007 in Zandvoort al gebruik gemaakt werd van een 

doorlaatbewijs. 

• Een doorlaatbewijs formeel een ontheffing is. 

• Een doorlaatbewijs geen garantie geeft op een parkeerplek. 

• U zelf (deels) verantwoordelijk bent voor het slagen van het 

systeem.



Toegang Zandvoort beperkt met 
doorlaatbewijzen 

• Vanaf woensdagnacht 0.01u (nacht woensdag 1 september op donderdag 2 september) tot en met 

maandagochtend 6 september 05.00u is Zandvoort alleen toegankelijk met een doorlaatbewijs. Het 

doorlaatbewijs moet getoond worden bij de doorlaatpost op de Zandvoortselaan als men naar Zandvoort 

wilt. 
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Wie krijgt doorlaatbewijzen?

U ontvangt een doorlaatbewijs als:

• u één of meerdere parkeervergunningen heeft of als er een kenteken in Zandvoort staat 
geregistreerd. U krijgt automatisch één of meerdere doorlaatbewijzen toegezonden en hoeft dus 
niets te doen.

• uw kenteken niet in Zandvoort staat geregistreerd, maar wel één of meerdere auto’s op eigen 
terrein kwijt kunt. Bij voorkeur online aanvraag indienen bij de gemeente, toezending (extra) 
doorlaatbewijzen volgt na beoordeling. Eventueel ook een formulier invullen en opsturen.

• u in Zandvoort moet zijn voor het uitvoeren van leveranties, storingsmeldingen of zorgverlening. 
U moet een online aanvraag indienen bij de gemeente en krijgt na beoordeling het 
doorlaatbewijs toegezonden.

• uw logeeradres een parkeervergunning voor u heeft of een parkeerplek op eigen terrein voor u 
kunt aanbieden. Gasten benaderen hiervoor logeeradres en niet de gemeente of DGP! 

Valt een doelgroep of persoon niet onder bovenstaande categorieën dan ontvangt deze geen 
doorlaatbewijs. Advies is om met OV of fiets naar Zandvoort te komen.
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Doorlaatbewijzen; goed om te weten

• Gemeente houdt rekening met privacy regeling

• Hardheidsclausule is van kracht. Gemeente beslist over schrijnende gevallen

• Zandvoort organiseert doorlaatbewijzen ook voor Haarlem en Bloemendaal

• Gemeente heeft speciaal team doorlaatbewijzen F1 Zandvoort opgericht met eigen website voor online 

aanvragen, telefoonnummer en email adres

• Voor specifieke vragen of klachten over uitgifte doorlaatbewijzen staat het team doorlaatbewijzen voor u 

klaar.

• Er is vast een manier om aan een stapel doorlaatbewijzen te komen, maar daarmee draagt u zelf bij aan 

verkeersdrukte, verkeersonveiligheid en parkeeroverlast! Een feestje bouwen we samen!
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Mobiliteit F1 - Parkeren en doorlaatbewijzen

Wanneer krijgt u de doorlaatbewijzen?

• Volg instructies bewonersbrief of via (social) media. Brief komt er deze week aan!

• 2e helft augustus verzending doorlaatbewijzen. 

• Vraag uw (extra) doorlaatbewijs tijdig aan

• Q&A over doorlaatbewijzen op Zandvoort.nl

35



Parkeren voor en tijdens F1; 
waarom neemt de gemeente maatregelen?

• Voor de Formule 1 zijn een kleine 4.000 parkeerplekken nodig voor de organisatie en de mobiliteit (o.a. het 

tijdelijk busstation op Boulevard Barnaart en de toegangsroutes naar het circuit). 

• Iets meer dan helft van deze plekken parkeerplekken is al vanaf maandag 29 augustus nodig voor F1 karavaan 

en de opbouw van het evenement.

• Maatregelen zijn nodig omdat er anders te weinig parkeerplekken voor bewoners en ondernemers zullen 

zijn.
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Parkeren voor en tijdens F1; 
welke maatregelen heeft de gemeente 
genomen? (1)

• Iedereen die al een doorlopende vergunning heeft kan gewoon op straat parkeren in Zandvoort. Er is een 

belangrijk verschil! De doorlopende parkeervergunning (papier + digitaal) is van woensdag 1 september 

12.00u tot en maandag 6 september 12.00u in heel Zandvoort geldig (niet in Bentveld).

• Bezoekersvergunningen (3 uurs en op saldo) zijn niet geldig van donderdag 2 september 0.01u tot en met 

maandagochtend 6 september 05.00u. 

• Betaald parkeren is niet mogelijk van donderdag 2 september 0.01u tot en met maandagochtend 6 

september 05.00u
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Parkeren voor en tijdens F1; 
welke maatregelen heeft de gemeente 
genomen? (2)

• Iedereen die op eigen terrein kan parkeren (en dus geen parkeervergunning heeft) kan 
maximaal 1,5 uur parkeren in heel Zandvoort met een doorlaatbewijs én de blauwe 
parkeerschijf (niet in Bentveld).

• Doelgroepen die wel een doorlaatbewijs hebben gekregen, maar geen
parkeervergunning hebben, kunnen 1,5 uur parkeren met de blauwe parkeerschijf én 
een doorlaatbewijs. 

• Doelgroepen die wel een doorlaatbewijs hebben gekregen, maar geen
parkeervergunning hebben én kunnen aantonen dat 1,5 uur parkeren niet voldoende is 
voor aanwezigheid in Zandvoort, kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor 
een langere parkeerduur. 

• Vanaf maandag 29 augustus verdwijnen parkeerplekken op Boulevard Barnaart voor 
opbouw F1. De parkeervergunning van de strandhuisjes eigenaren is van zondag 29 
augustus 12.00u tot en met maandag 6 september 12.00u in heel Zandvoort geldig (niet 
in Bentveld).
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Parkeren voor en tijdens F1; 
welke maatregelen heeft de gemeente 
genomen? (3)

• P de Zuid gaat vanaf woensdagavond 1 september dicht. De abonnementhouders van P de Zuid krijgen een 

tijdelijke parkeervergunning van de gemeente om in Zandvoort op straat te parkeren van woensdag 1 

september 12.00u tot en met maandag 6 september 12.00u. Abonnementhouders hoeven hier niets voor te 

doen en worden hierover door de gemeente geïnformeerd.

• Aanvragen voor het plaatsen van grofvuil containers op parkeerplaatsen tijdens F1 worden afgewezen.

• Foutparkeerders worden na waarschuwing weggesleept.

• Abonnementen voor de LDC garage blijven geldig.
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Als we het samen doen, doen we het goed!

• De gemeente heeft maatregelen genomen om iedereen te kunnen laten parkeren, maar er kan toch 

parkeeroverlast voorkomen. De gemeente kan niet zonder hulp van de Zandvoorters! 

• U bent deels zelf verantwoordelijk voor het succes!

• Laat je informeren, denk goed na over je verplaatsingen (check bv de interactieve kaart, website en volg de 

media) en houd je aan de voorschriften. 

• Samen kunnen we er voor zorgen dat Zandvoort voor de Zandvoorter bereikbaar blijft voor en tijdens F1.

• Let op, u kunt geen bezoekers of gasten vragen alvast op woensdag naar Zandvoort te komen (voor het 
Formule 1 evenement). Uw gasten hebben immers vanaf donderdag geen parkeervergunning en/of 
doorlaatbewijs. Hun auto zal dan worden weggesleept.
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Hou rekening met elkaar!

• Accepteer dat u mogelijk niet op uw gebruikelijke plek kunt parkeren

• Als u goed kunt lopen, parkeer verderop op plekken waar het rustig is, zodat uw buren die minder goed ter 

been een plek zo dicht mogelijk bij huis hebben. 

• Accepteer vreemde auto’s in de straat. Het is maar tijdelijk. 

• Let goed op de ingang parkeerverboden en zorg dat uw auto tijdig verplaatst naar plekken zonder 

parkeerverboden. 

• Bij parkeeroverlast bel meldkamer handhaving, ook op zondag (023-511 4950)

• De gemeente gaat een parkeeronderzoek uitvoeren tijdens F1 om te leren voor volgend jaar.
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VERKEERSMAATREGELEN – PARKEERVERBODEN

Er zijn (beperkte) parkeerverboden in de volgende straten

• Westerparkstraat

• Jonkheer P.N. Quarles van Uffordlaan

• Eltzbacherstraat

• Stationsplein

• Flemingstraat

• Dr. Jacobus P. Thijsseweg

• Kamerlingh Onnesstraat

• Kochstraat

Alle maatregelen worden minimaal 2 weken vooraf aangekondigd en gelden in principe ten tijde van de 

DGP. 



VERKEERSMAATREGELEN – AFSLUITINGEN

Van Lennepweg

• Vanwege de extra treinen is de spoorwegovergang op de Van Lennepweg permanent afgesloten 

tussen de eerder aangeven  tijden. Ook ‘s nachts! 

• De bellen worden door ProRail uitgeschakeld

• Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk Zandvoort Noord

• De route IN en UIT gaat via N201, Boulevard Barnaart, rotonde Burgemeester van Alphenstraat, Van 

Lennepweg. 

Boulevard Barnaart

• De Boulevard Barnaart tussen de rotonde en Bloemendaal aan Zee is evenemententerrein en 

ingericht als voetgangersgebied. Doorgaand verkeer (auto / motor / fiets) is niet mogelijk. 



VERKEERSMAATREGELEN – AFSLUITINGEN –
DOORSTROMINGSMAATREGELEN

Noord

• Van Speijkstraat is afgesloten. Bewoners kunnen nog wel op straat parkeren, maar mogen hun 

voertuig tijdens de Instroom EN uitstroom alleen in geval van nood gebruiken. (frequent autogebruik 

gaat bij volgende edities leiden tot een parkeerverbod)

• Keesomstraat en Celsiusstraat worden eenrichtingsverkeer. ‘s Ochtends richting het circuit en ‘s 

avonds richting het zuiden.

• Eenrichtingsverkeer Metzgerstraat wordt omgedraaid.

Centrum

• Kostverlorenstraat wordt eenrichtingsverkeer ‘s ochtends richting Zee, ‘s middags richting 

Zandvoortselaan

• Gasthuisplein, Kleine Krocht, Raadhuisplein worden afgesloten door Zandvoord Beyond

• Tolweg krijgt eenrichtingsverkeer richting het zuiden.



VERVOER VAN, IN EN NAAR ZANDVOORT

• Houd er vooraf rekening mee en denk alvast goed na over (on)mogelijkheden. 

• Houd rekening met mogelijke extra reistijd.

• Leveranciers  à maak zo veel mogelijk gebruik van slimme bevoorrading! 

Informeer tijdig uw leverancier en bespreek samen de opties.

Probeer zo veel mogelijk te leveren voor vrijdag en na zondag

Probeer op de dagen van de DGP (vrijdag, zaterdag en zondag) zo veel mogelijk te leveren: 

voor 7.00 uur

tussen 12.00 – 16.00 uur 

na 20.00 uur

• Personeel à Probeer het gebruik van de auto/motor zo veel als mogelijk te beperken op donderdag, 

vrijdag, zaterdag en zondag.  Er zijn meerdere alternatieven beschikbaar. 



COMMUNICATIE

• Informatie bijeenkomst voor bewoners op dinsdag 6 juli of donderdag 8 juli (aanvang 

19.30uur)

• Informatie campagne DGP is gestart; vanaf dit moment wordt informatie verspreid via alle 

beschikbare kanalen van allerlei betrokkenen: DGP, Gemeente Zandvoort, Connexxion, NS 

etc. 

• Op -4/-3 weken voorafgaande aan de DGP distributie van doorlaatbewijzen voor bedrijven en 

bewoners

• Op -3/-2 weken voorafgaande aan de DGP volgt een huis-aan-huis verspreiding van de 

bewonersbrief en distributie van doorlaatbewijzen voor bewoners.

• Op -2 weken voorafgaand aan de DGP volgt de plaatsing van vooraankondigingsborden op 

de weg. 



CONTACT

STICHTING ZANDVOORT BEYOND

• E-mail: info@zandvoortbeyond.nl

GEMEENTE ZANDVOORT

• Website www.zandvoort.nl/formule1  

• Aanvragen doorlaatbewijzen https://www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort/

• Email voor vragen over doorlaatbewijzen: vragen@doorlaatbewijs.nl

• Telefoon: 020 - 209 1003

• Algmene vragen E-mail: formule1@zandvoort.nl

DUTCH GRAND PRIX

• E-mail info@dutchgp.com (algemene vragen) 

• E-mail mobiliteit@dutchgp.com (bereikbaarheid)

• Social media

• Website www.dutchgp.com



KIJK NIET ALLEEN NAAR DE 
DGP, GEMEENTE OF ANDEREN. 
SOMS IS DE OPLOSSING 
DICHTERBIJ DAN U DENKT! 

Juli 2021



Max Verstappen in the banked corner during the  ‘Legandary Lap’ - Circuit Opening (04.03.2020)

TIME TO MAKE HISTORY AGAIN SOON!
AFTER 36 YEARS, THE DUTCH GRAND PRIX IS BACK ON 3-5 SEPTEMBER 2021

VRAGEN?



UITNODIGING

ALLE INWONERS ZIJN VAN HARTE WELKOM OM OP DONDERDAG 2 

SEPTEMBER 2021 IN DE MIDDAG ALS EERSTE EEN KIJKJE TE KOMEN 

NEMEN OP HET CIRCUIT VAN DE DUTCH GRAND PRIX. 

UITNODIGING WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID IN WEEK 34

Juli 2021


