Aan de bewoners van de Gustav Mahlerlaan, Zuidas

Amsterdam, oktober 2017
Geachte heer/mevrouw,
Zondag 15 oktober 2017 vindt de 42e TCS Amsterdam Marathon plaats, één van de snelste marathons ter wereld.
Naast de vele topatleten doen er deze dag 45.000 deelnemers mee uit maar liefst 115 landen! De organisatie van
de marathon heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van uw buurt. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.
Programma TCS Amsterdam Marathon
• 09.30 uur: start TCS Amsterdam Marathon in het Olympisch Stadion
• 10.10 uur: start TCS 8 km, Stadionweg (bij Stadionplein)
• 13.20 uur: start Mizuno Halve Marathon, Stadionweg (bij Stadionplein)
De finish is in het Olympisch Stadion voor de eretribune. De eerste lopers van de gehele marathon verwachten we
rond 11.30 uur, de laatste rond 17.00 uur.
Bereikbaarheid van uw buurt op 15 oktober
De Gustav Mahlerlaan, de George Gershwinlaan en de Beethovenstraat zijn afgesloten tussen 8.30 en 12.00 uur.
Oversteken bij de Prinses Irenestraat is wel mogelijk, tussen 8.30 en 9.30 uur en tussen 11.00 en 12.00 uur. Indien
u weg moet tijdens het evenement, dan adviseren wij u om uw auto elders te parkeren.
De afrit A10 richting het Olympisch Stadion (S108) is afgesloten voor verkeer. Ook is de A2 bij de Utrechtsebrug
afgesloten. Via de overige afritten kunt u de stad gewoon in- en uitrijden.
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
TCS Amsterdam Marathon op nummer 072 532 4849 (dagelijks van 9.00-17.00 uur).
Wilt u het evenement van dichtbij meemaken? Het Olympisch Stadion is vrij toegankelijk. Blijft u liever thuis, dan
kunnen wij u de live tv-uitzending aanbevelen op Eurosport 2 (en later op Eurosport 1) en Ziggo Sport. Daarnaast
zendt Studio Sport tussen 13.15 en 17.50 uur een lange samenvatting uit en tussen 18.10 en 18.50 uur een korte
samenvatting. Ook AT5 en NH schenken op zondag 15 oktober aandacht aan de TCS Amsterdam Marathon.
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.
Met vriendelijke groet,

TCS Amsterdam Marathon
info@tcsamsterdammarathon.nl
www.tcsamsterdammarathon.nl

