
Route 1 van de Fitte Toeschouwer 
Afstand: 3,5 km; ongeveer 45 minuten  
 
 

 
 
 
Waar is de start? 
Route 1 van de Fitte Toeschouwer trapt af op de Doezastraat. Ik moet denken aan een paar 
jaar geleden toen daar in de avond de 5 km startte. Wat een feest, wat een gezelligheid, en 
wat veel snelle lopers om naar te kijken! Een mooie avond die smaakte naar meer.  
 
Waar lopen we? 
Stadswijken die rond het begin van de vorige eeuw zijn gebouwd zijn schitterend in het 
vroege voorjaar. Daarom kiezen we bij Route 1 voor Tuinstadwijk en de Burgemeesters- en 
Professorenwijk. Overal zie je krokusjes, kleine boompjes in bloei die je vooral kent van de 
modeltreintjes en vrolijk gekleurde luifels voor de ramen.  
 
Aan welke afstanden van Leiden Marathon grenst deze route? 
Deze route grenst maar liefst aan de 5, 10, 21 en 42 km 
 

• Het startpunt is bijna hetzelfde als straks van de 5 km en ook op de Herenstraat en 
de Koninginnelaan zullen de 5 km deelnemers over een paar weken lopen.  

• Je doorkruist de Lammenschansweg. Via deze weg zullen de deelnemers van de 21 
en 42 km de stad verlaten. Ze hebben dan nog maar weinig kilometers in de benen 
en zijn nog vol verwachting van de tijd die zij gaan neerzetten.  



• Als je bijna aan het einde van de route bent loop je bij het Plantsoen in tegengestelde 
richting het parcours van de 10 km.  

 
 
Wanneer loop je deze route? 
Probeer deze route te lopen vroeg in het voorjaar als de zon zich even laat zien want dan is 
deze route op zijn best. Op het weekeinde van 13 en 14 mei is deze route niet geschikt 
omdat je het parcours meerdere keren doorkruist. 
 
Routebeschrijving 
Sta aan het einde van de Doezastraat met achter je rug de binnenstad van Leiden. Steek het 
water over en loop rechts de Witte Singel op en neem de eerste straat links. Dat is de 
Schelpenkade. Je loopt de kade een stuk door tot je aankomt bij de Stadhouderslaan. Deze 
sla je linksaf. Loop even door en sla bij de Magdalena Moonsstraat weer linksaf tot je de 
Herenstraat kruist. Daar ga je rechtsaf en vervolgens loop je door tot de Koninginnelaan en 
je slaat linksaf de Koninginnelaan op. Dit is een lange laan die eindigt op de 
Lammenschansweg. Steek de Lammenschansweg recht over en loop de Zeemanlaan in.  
Loop even door op de Zeemanlaan en sla dan rechtsaf de Van ’t Hoffstraat in. Loop deze 
straat door tot de Hugo de Vriesstraat. Je gaat links De Hugo de Vriesstraat in tot je aankomt 
bij de Lorentzkade. Hier sla je rechtsaf totdat je over het water kan oversteken ter hoogte van 
De Sitterlaan. Als je over het water heen bent sla je links af de Van Den Brandelerkade op. 
Sla daarna rechtsaf de Du Rieustraat in en loop deze door tot de Roodenburgerstraat. Daar 
sla je linksaf en bijna bij het water aangekomen ga je rechtsaf de Cronesteinkade op. Deze 
loop je helemaal door toe je aankomt bij de Zoeterwoudesingel. Hier sla je linksaf en je blijft 
alsmaar doorlopen tot je over het water naar het Plantsoen kan lopen. Bij het Plantsoen ga je 
linksaf net zo lang tot je aankomt bij het kruispunt Lammerschansweg en de Van Houtkade. 
De Van Houtkade loop je door totdat je weer aankomt bij de Doezastraat. 
 
 


