
 

Philharmonie Haarlem 
Routebeschrijving leveranciers 
 
Adres 
Philharmonie Haarlem 
Philip Frankplein 2a 
2019 HB Haarlem 
023 - 5121212 

 

Navigatieadres 
vrachtwagens Damstraat 12 
personenauto's Bakenessergracht 72 
De entree is afgezet met pollers, die niet bediend worden op 
afstand. Neem hiervoor telefonisch contact op met de achterportier 
via 023-5121298 

 
Vanuit Den Haag/Amstelveen/Schiphol (A9)  
Neem de afslag Haarlem (NIET afslag Haarlem-Zuid / Zandvoort). Aan het einde van de afrit de rotonde 
(knooppunt Rottepolderplein) voor 3/4 nemen (de derde uitvalsweg). U bevindt zich op de A200 
(Amsterdam-Haarlem). Zie vervolg.  
 
Vanuit Beverwijk/Zaandam/Alkmaar (A9)  
Neem de afslag Haarlem. Aan het einde van de afrit de rotonde (knooppunt Rottepolderplein) voor 1/4 
nemen (de eerste uitvalsweg rechts). Hierna bevindt u zich op de A200 (Amsterdam-Haarlem). Zie vervolg. 
 

Vanuit Amsterdam (A200)  
U rijdt op de A200 richting Haarlem. Zie vervolg  
  

Vervolg routebeschrijving  
Volg de borden Haarlem-Centrum / Haarlemmerliede (rechts aanhouden). Hierna bevindt u zich op de 
N200. Volg de borden Centrum en sla aan het einde bij het verkeerslicht rechtsaf, direct daarna bij het 
eerste verkeerslicht linksaf (Papentorenvest). Volg deze weg totdat u het Spaarne (Catharijnebrug) bent 
overgestoken. Op de T-splitsing gaat u links (Koudenhorn) en volgt u het Spaarne. 
 
Vrachtwagens U passeert Teylers Museum en gaat daarna rechtsaf de Damstraat in. De entree is afgezet 
met pollers. Neem telefonisch contact op met de achterportier via 023 - 512 12 98. Daarna gaat u na 30 
meter rechtsaf de Nauwe Appelaarsteeg in en aan het einde komt u op het Philip Frankplein, alwaar achter 
het hek de laad en losplaats, evenals de artiesteningang zich bevinden.  
 
Personenauto’s Na ongeveer 400 meter slaat u vóór het water rechtsaf de Bakenessergracht in. Bij de 
eerste brug gaat u naar links en dan meteen weer links (een stukje terug). Vlak daarna slaat u rechtsaf de 
Nauwe Appelaarsteeg in. De entree is afgezet met pollers. Neem telefonisch contact op met de 
achterportier via 023 - 512 12 98. 
 
 
 



 

  


