Aan de bewoners van het Olympisch Gebied
Amsterdam, oktober 2021
Geachte heer/mevrouw,
Zondag 17 oktober 2021 vindt de 45e TCS Amsterdam Marathon plaats, één van de snelste marathons ter
wereld. Hoogtepunten in het parcours blijven de start en finish in het Olympisch Stadion, de passage onder
het Rijksmuseum door, langs de Amstel en door het Vondelpark. Aan de start van de TCS Marathon, de
Mizuno Halve Marathon, de TCS 8 km en diverse kids runs staan duizenden hardlopers met vele
verschillende nationaliteiten. In deze brief vindt u meer informatie over het programma en wat de marathon
voor gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van uw buurt.
Programma TCS Amsterdam Marathon 2021
• 09.00 uur: start TCS Marathon in het Olympisch Stadion
• 09.40 uur: start TCS 8 km, Stadionweg (bij Stadionplein)
• 10.00 uur: start Kids Run, Laan der Hesperiden
• 13.00 uur: start Mizuno Halve Marathon, Stadionweg (bij Stadionplein)
De finish van alle afstanden is in het Olympisch Stadion voor de eretribune. De eerste lopers van de hele
marathon verwachten we rond 11.00 uur, de laatste rond 17.00 uur. De kids finishen op de Afroditekade.
Bereikbaarheid van uw buurt op 17 oktober 2021
Vanaf ’s morgens 5.30 uur tot ongeveer 18.30 uur is de afslag A10 (S108) en Amstelveenseweg afgesloten
voor verkeer. Wilt u deze dag weg met de auto? Dan kunt u uw wijk verlaten via de Eosstraat en de
Amstelveenseweg richting het Haarlemmermeercircuit en de Zeilstraat. Volg hierbij de aanwijzingen van de
verkeersregelaars op. Wilt u terug uw wijk in dan kan dat omgekeerd ook via deze route op vertoon van
bijgesloten doorlaatbewijs. Houdt rekening met extra reistijd. Uitrijden via de Laan der Hesperiden of
Olympisch Stadion is deze dag niet mogelijk.
LET OP: Bij deze brief ontvangt u een vignet. Hang dit aan de spiegel in uw auto als u van plan bent
om met uw auto te vertrekken en/of naar uw woning terug te keren.
Meer informatie
Voor meer informatie over het evenement kunt u terecht op www.tcsamsterdammarathon.nl. Voor meer
informatie over de bereikbaarheid van de stad kunt u terecht op de website van de gemeente
www.amsterdam.nl/marathon. U vindt op deze website ook een plattegrond van de stad met de
wegafsluitingen en de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer in de
binnenstad rijdt deze dag met een aangepaste dienstregeling, meer informatie hierover is te vinden op
www.gvb.nl. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt ook bellen met organisator Le Champion op
nummer 072 533 8136 (bereikbaar van maandag 11 t/m zaterdag 16 oktober van 9.00 – 17.00 uur en op
zondag 17 oktober van 08.30 - 17.00 uur).
Wilt u het evenement van dichtbij meemaken? Het Olympisch Stadion is geopend voor publiek, wel is een
coronatoegangsbewijs verplicht. Zie www.tcsamsterdammarathon.nl voor meer informatie. Bent u niet in de
gelegenheid om naar Amsterdam te komen, dan kunnen wij u de live tv-uitzending aanbevelen op de NOS.
Wij proberen de overlast voor omwonenden en bezoekers aan de stad zoveel mogelijk te beperken. Wij
vragen uw begrip en medewerking om dit sportieve evenement succesvol te laten verlopen.

Kids Run vernieuwd parcours
De start van de Kids Run is om 10.00 uur op de Laan der Hesperiden, nieuw dit jaar is dat de kids een
rondje van 800 meter rennen door het Olympisch Kwartier met een nieuwe finish locatie op de Afroditekade.
Woont u aan de Laan der Hesperiden, Hestiastraat, Eosstraat of Afroditekade? Hang de vlag uit en kom de
kids aanmoedigen bij u voor de deur! Tussen 10.00 uur en 10.45 uur zijn de straten van het parcours tijdelijk
afgesloten voor fiets- en autoverkeer. Wij vragen hiervoor om uw begrip en medewerking. Meer informatie is
terug te vinden op https://www.tcsamsterdammarathon.nl/kids-run-olympisch-kwartier en via onderstaand
kaartje.

Met vriendelijke groet,
TCS Amsterdam Marathon

