
Route 2 van de Fitte Toeschouwer 
Afstand: variabel  
 
 

 
 
Waar is de start? 
We starten bij Cronesteyn. Er loopt een lang fietspad langs het Rijn-Schiekanaal en wij zijn 
vanaf dat fietspad het pad links ingeslagen net voor de N206 en de kruising Vrouwenweg. Je 
zou ook eerder al het park in kunnen wandelen vanaf het Rijn-Schiekanaal.   
 
Waar lopen we? 
Kriskras door Park Cronesteyn. Ik kreeg deze tip door van Silvia die graag wandelt met 
Gezond Natuurwandelen (gezondnatuurwandelen.nl). Zoals ze zelf zo treffend zegt: “Ik loop 
gerust alleen maar samen is gezellig.” Ik raakte enthousiast van haar beschrijving omdat ze 
uitlegde dat er zoveel verschillende elementen in dit park zijn terug te vinden. Open veld, 
water, kleine en grote paadjes, volkstuintjes en vogels om te spotten. 
 
Aan welke afstanden van Leiden Marathon grenst deze route? 
Deze route grenst aan het parcours van de 21 en 42 km. Als je nog maar net onderweg bent 
kan je de dijk oplopen en van daaruit heb je prachtig uitzicht op de Vrouwenweg. Daar zie je 
op 13 en 14 mei de lopers voorbijkomen met nog geen 4 km in de benen. Moedig ze aan, 
want ze verlaten nu echt de stad en gaan voor een lange tijd de polder in.  
 
Wanneer loop je deze route? 
Wanneer je maar wil, maar deze route is bijzonder leuk om te lopen op 13 of 14 mei wanneer 
je de deelnemers van de 21km en 42km aanmoedigt. Immers, ze zijn wel even bezig, dus 
waarom zou je niet zelf een rondje lopen voordat je weer richting de finish gaat? Bovendien 
kan je hier ook gezellig zitten en wat drinken bij de Tuin van de Smid.  
 
Routebeschrijving 
Het mooist is om deze zelf te ontdekken, zonder vast routebeschrijving. Je kan de route 
zoals hierboven weergegeven nalopen, maar je kan net zo goed hiervan afwijken.  
 


