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Aan de bewoners van de Pieterswijk 
 
 
 
Leiden, 10 mei 2018 
 
 
 
 
Beste bewoner van de Pieterswijk, 
 
 
De Leiden Marathon wordt op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei voor de 28e keer georganiseerd. Ook dit jaar 
zijn de routes vrijwel ongewijzigd, start de 5 km gehouden op zaterdagavond in de Doezastraat om 22.30 uur 
en zijn de starts van de 21 km op zondag om 10 uur, die van de 42 km om 10.30 uur. De kids starten om 12.30 
uur en de 10 km begint om 14.30 uur. Deze laatste starts zijn in de Breestraat. Verder is het goed om te weten 
dat er op zaterdag 26 mei voor het eerst ook gewandeld (42, 21 en 10km) wordt (Is het een ideetje om zelf 
mee te doen?).  
 
Op het Pieterskerkplein is een groot terras ingericht en zullen op zaterdag de wandelaars daar starten en 
finishen. Dat is in tegenstelling tot bij de hardlopers geen massaal gebeuren. De wandelaars starten verspreid 
tussen 11 en 15 uur en finishen daar tussen 16 en 22 uur. Begeleid door een rustige speaker met erg rustige 
loungemuziek op de achtergrond. Op zaterdagavond is er verder een 5-km-nightrun, maar daarvan zijn de start 
en finish op de Doezastraat. 
 
Omdat de Garenmarkt niet beschikbaar is, zijn er meer taken geconcentreerd in en om de Pieterskerk. Zo 
hebben wij de bewaakte tassengarderobe op het Gerecht gepland en zullen alle lopers en wandelaars zich 
eerst vervoegen in de Pieterskerk om hun startnummer op te halen. Veel hardlopers doen dat al op zaterdag. 
Op het Pieterskerkplein staan verder in de hoek bij het Gravesteen een kleedtent voor mannen, een 
douchewagen en zijn er, zoals ieder jaar, meerdere mobiele toiletten. Kleedkamer dames, massage, 
kinderopvang, helpdesk e.d. zijn in de Pieterskerk.  
 
Op zondag is het tussen 9 en 16.30 uur een komen en gaan van hardlopers, wat over het algemeen rustige 
mensen zijn. En is, zoals ieder jaar, de warming-up van de kinderen op het Pieterskerkplein, waar dit keer een 
kindercircusvoorstelling aan vooraf gaat. 
 
De opbouw in uw wijk wordt grotendeels gedaan op vrijdag, zodat er op zaterdagochtend geen herrie-
makende opbouw hoeft plaats te vinden. De afbouw gebeurt grotendeels op zondagavond tot uiterlijk 20 uur 
en verder op maandag overdag. Daarna zou u niet meer moeten merken dat de Leiden Marathon in de stad is 
geweest. 
 
Natuurlijk is het niet de bedoeling u te hinderen in uw woongenot en bewegingsvrijheid. Dus zullen wij er alles 
aan doen om deze overlast zo beperkt mogelijk te houden. Hiervoor vraag ik u begrip mede namens de lopers 
en wandelaars die een schitterend evenement krijgen voorgeschoteld.  
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Op de achterzijde van deze brief vindt u het programma van de 28e Leiden Marathon. Wilt u preciezer weten 
hoe de (loop)routes lopen of meer over de Leiden Marathon willen weten? Surf dan naar www.marathon.nl of 
zoek contact met het marathonbureau (info@marathon.nl of 071-5144461). 
 
 
Ik dank u alvast heel hartelijk voor uw begrip en wie weet zelfs voor uw actieve steun aan de lopers. En hoop 
dat u net zoals de lopers en wandelaars een leuk marathonweekend zult hebben. 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
Tjeerd Scheffer 
Leiden Marathon, voorzitter 
 

PS. Ik wil hierbij nog wel uitspreken dat wij erg blij zijn met de samenwerking die wij ervaren met de 
bestuurders van uw wijkvereniging. 

Programma 28e Leiden Marathon 

Zaterdag 26 mei 2018 
10.00 uur Pieterskerkplein: Opening Loungeplein  
10.30 uur Pieterskerk: Opening Na-inschrijving/afhalen startnummers en kleine sportmarkt 
11-12.00 uur Pieterskerkplein: Start marathon Wandelen met Ton van Bemmelen Sports  
12-14.00 uur Pieterskerkplein: Start halve marathon Wandelen met Ton van Bemmelen Sports  
14-15.00 uur Pieterskerkplein: Start 10 kilometer Wandelen met Ton van Bemmelen Sports  
16-22.00 uur Pieterskerkplein: Finish alle wandelaars  
21.00 uur Pieterskerk: Pieterskerkcafé open voor Businessteams 
22.30 uur Doezastraat: Start 5 van I-SEC (by Night) 
 
Zondag 27 mei 2018 
08.00 uur Pieterskerk: Na-inschrijving/afhalen startnummers en kleine sportmarkt geopend (ook massage, 
kinderopvang) 
08.00 uur Pieterskerkplein: Opening Loungeplein  
08.00 uur Het Gerecht: Opening Bewaakte Tassengarderobe 
09.00 uur Stadsgehoorzaal Breestraat: Businessdorp Open 
10.00 uur Langs hele parcours: Uitgebreid muziek- en variètéprogramma begint 
11.00 uur Boommarkt/Aalmarkt: Victory Lane (laatste km) gaat open met muziek en optredens 
09.58 uur Breestraat: Het Wilhelmus door Ludwig Smith 
10.00 uur Breestraat: Start De 21 van Zorg en Zekerheid  
10.30 uur Breestraat: De Marathon  
11.00 uur Pieterskerkplein: Circusvoorstelling kindercircus Atleta 
12.00 uur Pieterskerkplein: Warming-up Kids door Vrouwfit 
12.30 uur Breestraat: Start De CORPUS KidsRun met Shell Fre 
14.30 uur Breestraat: Start De 10 van Heerema Marine Contractors 
16.30 uur Vismarkt: Sluiting Leiden Marathon 
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