
MYSTERYLAND 23-26 augustus 2019 
 
Vanwege de afsluiting van het festivalterrein en het campingterrein gedurende de periode 9 - 30 augustus 2019 
én vanwege de afsluiting van diverse andere velden, wegen en paden op genoemde festivaldagen, worden er 
omleidingen ingesteld. 
 
Afsluitingen gehele periode 9 – 30 augustus 2019: 
Groene Weelde en Haarlemmermeerse Bos 9 - 30 augustus 

• fietsers en wandelaars: de paden in het gebied De Groene Weelde rondom de Big Spotters Hill en de 
eilanden zijn afgesloten. Alternatieve route is het pad ten noorden van de Big Spotters Hill of de 
Spieringweg. Ook de brugverbinding tussen De Groene Weelde en het Haarlemmermeerse Bos is 
afgesloten. Alternatief is de fietstunnel onder de Drie Merenweg, echter is deze op de festivaldagen 
zelf ook gesloten. De route via de Kruisweg blijft wel open. Paden in het Haarlemmermeerse Bos, ten 
westen, noorden en oosten van de waterplas, zijn ook afgesloten. Alternatief is het zuidelijke deel, 
echter wordt hier op de festivaldagen een groot deel gebruikt als parkeerterrein. Het gebied rondom 
Papa’s Beach House blijft wel open en het Zuidstrand is bereikbaar; 

• ruiters: het ruiterpad ten zuiden van de Big Spotters Hill in de richting van het Haarlemmermeerse Bos 
is afgesloten. Alternatief is het ruiterpad ten noorden van de Big Spotters Hill. Er is geen alternatieve 
route om naar het Haarlemmermeerse Bos te gaan. Alternatief is het ruiterpad vanaf het 
Pannenkoeken Paviljoen door het westelijk en noordelijk deel van de Groene Weelde. 

 
Plesmanhoek 13 – 30 augustus 

• fietsers en wandelaars: de doorgaande fiets en wandelverbinding tussen de IJweg en de Vijfhuizerweg 
is gesloten, en ook de brugverbindingen met het Haarlemmermeerse Bos. Alternatief is de IJweg, deze 
blijft open voor fietser en wandelaar. Het deel recreatiegebied aansluitend op de parkeerplaats is 
geopend; 

• ruiters: het ruiterpad door de Plesmanhoek en over de dijk is gesloten. Alternatief is het ruiterpad in 
Buitenschot en Groende Carre Zuid. 

 
Afsluitingen 24 en 25 augustus 2019 
Op de festivaldagen zijn diverse (parkeer)terreinen, paden en routes in het recreatiegebied De Groene Weelde, 
Buitenschot en het Haarlemmermeerse Bos in gebruik ten behoeve van het veilig verloop van het festival. De 
volgende terreinen en paden zijn afgesloten: 

• Parkeerterrein bij Libema aan de Stelling in Vijfhuizen; 
• Parkeerterrein aan de Spieringweg tegenover nummer 635. 
• Parkeerterrein aan de Paviljoenlaan Haarlemmermeerse Bos; 
• Parkeerterrein bij Papa’s Beach House; 
• Een klein deel van de grasterreinen nabij de Big Spotters Hill, ten westen van het bruggetje, worden 

gebruikt als parkeerterrein. Het fietspad hier blijft wel open; 
• Een groot deel ten zuiden van de recreatieplas Haarlemmermeerse Bos wordt gebruikt als 

parkeerterrein. De spartelvijver is hierdoor niet open. Alternatief is het Zuidstrand. 
 
Afsluitingen met afwijkende dagen en tijdstippen: 

• IJweg dicht voor autoverkeer op: 23 aug 10h - 23h én 26 aug. 8h - 15h (vanwege in- en uitstroom 
campingbezoekers); 

• Parkeerterrein Plesmanhoek dicht op: 23 aug 10h - 23h én 26 aug. 8h - 15h. Delen van de 
Plesmanhoek open voor de recreant zijn wel per fiets en te voet bereikbaar; 

• Parkeerterrein Buitenschot en de vlakke grasterreinen dicht op: 23 aug 10h - 26 aug 15h. De 
doorgaande fiets- en wandelpaden blijven wel open; 

• Liniepad tussen Spieringweg en IJweg dicht op: 23 aug 11h - 26 aug 02h (dus maandag weer open); 
• Fietstunnel onder de N205 tussen parkeerplaats Paviljoenlaan en De Groene Weelde dicht op: 24 en 

25 aug van 09h-02h; 
• Spieringweg dicht op: 24 en 25 aug 09h - 01h; 
• N205 dicht op: 24 en 25 aug 21h - 03h. 

Maar waar kunt u als recreant dan wel heen? 
Enkele delen van het recreatiegebied en de ondernemers blijven in principe open voor de recreant en zijn 
bereikbaar per fiets of te voet. Bij twijfel raadpleeg de website van de ondernemer voor openingstijden. Er zijn 
enkele alternatieve parkeerplekken voor de recreant. Parkeerterreinen die open zijn: 

• Parkeerterrein bij het Pannenkoekenpaviljoen en Kanovereniging Waterwolf (Spieringweg/Kruisweg); 
• Parkeerterreinen Groene Carré Zuid (nabij de Hoofdweg). 


