Verkeersmaatregelen Marathon Tilburg zondag 13 mei a.s.
Op zondag 13 mei vindt de tweede Marathon Tilburg plaats. Een hardloopevenement met ongeveer 2.000
deelnemers en naar schatting een kleine 10.000 bezoekers. De start en finish van het evenement is op het
Koningsplein. Deelnemers lopen de hele marathon (42,195 km), halve marathon (21,1 km), kwart marathon
(10,55 km) of achtste marathon (5,27 km). Een of meerdere parcoursen lopen ook door uw straat. Hierdoor is
uw straat gedurende enkele uren beperkt toegankelijk voor het doorgaande verkeer. Het parcours is in overleg
met de verkeersregelaars te passeren/doorkruisen.
Moet u zondag 13 mei tijdens het evenement weg, dan verzoeken wij om uw auto buiten het parcours te
parkeren. U vindt op www.marathon-tilburg.nl/parcours een totaaloverzicht van alle parcoursen en veel andere
informatie.
Opbouw en afbreken parcours
De opbouw van het parcours (het plaatsen van dranghekken en het afsluiten van straten, etc.) start op
zondagochtend 13 mei om 04:30 uur op het Koningsplein. Tussen 06.00 en 09.00 uur wordt ook uw straat afgezet
voor het doorgaande verkeer. Om 09.30 uur starten de eerste deelnemers. De laatste lopers worden rond 16:00
uur verwacht. Daarna wordt het hele parcours afgebroken. Alle straten zijn dus vanaf het einde van de middag
weer normaal bereikbaar.
Hele marathon
Om 9.30 uur start de hele marathon. De laatste loper wordt rond 16.00 uur verwacht.
De route van de hele marathon loopt grofweg via het Koningsplein, de Schouwburgring, Pieter Vreedeplein,
Korte Heuvel, Hoogvenne, Piushaven, Armhoefse Akkers, Moerenburg, langs het kanaal langs industrieterrein
Loven en Vossenberg, Reeshof, Reeshofdijk, Universiteit Tilburg, de Reit en dan via het centrum terug naar het
Koningsplein.
Halve marathon
Om 11.30 uur start de halve marathon. De laatste loper van deze afstand wordt rond 14.30 uur verwacht.
De route van de halve marathon loopt grofweg via het Koningsplein, Pieter Vreedeplein, Korte Heuvel,
Hoogvenne, Piushaven, Armhoefse Akkers, langs het kanaal langs industrieterrein Loven, Reitse Hoevenstraat,
Universiteit Tilburg, de Reit en dan via het centrum terug naar het Koningsplein.
Kwart en achtste marathon
Om 11.45 uur starten de kwart en achtste marathon. De laatste loper van de kwart marathon wordt rond 14.00
uur verwacht en van de achtste marathon om 13.00 uur.
De route van de kwart en achtste marathon is hetzelfde. Bij de kwart marathon wordt deze ronde tweemaal
gelopen. De route loopt grofweg via het Koningsplein, de Schouwburgring, het Pieter Vreedeplein, Korte Heuvel,
Hoogvenne en via de Piushaven terug naar het Koningsplein.
Overlast
Voor de veiligheid van de lopers is het noodzakelijk om het parcours af te sluiten voor doorgaand verkeer. In
overleg met de verkeersregelaars is het parcours op rustige momenten te passeren/doorkruisen. Op grote delen
van het parcours wordt over het fietspad gelopen, waardoor de verkeershinder beperkt is. Het evenement
veroorzaakt enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Op www.marathon-tilburg.nl/bewoners kunt u een overzicht vinden per straat wanneer er lopers zullen
passeren. Zodra de laatste loper uw straat is gepasseerd, wordt deze weer volledig toegankelijk voor het verkeer.
Deelnemers wordt geadviseerd om met de fiets of trein te komen. De parkeergarages Heuvelpoort en
Emmapassage zijn van 9:00 – 10:30 en 11:00 – 13:00 niet bereikbaar. Alle andere parkeergarages zijn tijdens het
hele evenement bereikbaar.

Meer informatie
Hebt u vragen over het evenement, dan kunt u tot 12 mei a.s. contact opnemen met de organisatie via
info@marathon-tilburg.nl. Op zondag 13 mei kunt u de parcourscoördinatoren aanspreken. Zij zijn herkenbaar
aan hun kleding. Meer informatie over het evenement vindt u op www.marathon-tilburg.nl.

