
Belangrijke informatie 
 
Aan de bewoner(s) van dit pand,  
         
Op zondag 23 juni vindt voor de negende keer het Wateringse Veld Loopfestijn plaats. Het Wateringse Veld Loopfestijn is een 
verbindend hardloopevenement dwars door de wijk heen. Het is een sportevenement voor en door de bewoners van het 
Wateringse Veld en het omliggende stadsdeel Escamp. Nieuw dit jaar is de Social Run die op zaterdagavond 22 juni plaats vindt.  
In deze brief vindt u praktische informatie over beide evenementen.  Wilt u, samen met ons, dit evenement nog mooier maken? 
Ook daarover vindt u informatie in deze bief.  
 
Locatie en parcours 
Alle activiteiten starten in het Vlietpark aan de Santiagosingel. Het parcours van de verschillende afstanden voor 2019 kunt u 
vinden op de site van het Wateringse Veld Loopfestijn www.wateringseveld-loopfestijn.nl. De routes zijn te vinden onder het 
kopje ‘afstanden’. 
 
Starttijden Loopfestijn 23 juni 
De starttijden van de verschillende afstanden op 23 juni zijn als volgt:  

- 500 meter 10.15 uur  - 2,5 km  10.45 uur (loop en wandeltocht) 
- 5 km  12.15 uur  - 10 km  12.25 uur 

 
Programma social run4Usher 22 juni 
Tijdens de ‘midzomernacht’ op zaterdagavond 22 juni kan iedereen meedoen aan de ‘social run4Usher’. Tijdens de social run 
wordt een parcours van 2×4 km uitgezet en kunnen deelnemers kiezen om 4 of 8 km te lopen. Bij een social run gaat het niet om 
de competitie van afstand en snelheid, maar om het sociale aspect van samen lopen. Deelnemers aan de social run lopen voor 
de fun en gezelligheid. Deelname aan deze Social Run is helemaal gratis! In ruil hiervoor wordt elke deelnemer gevraagd om 
minimaal 10 euro sponsorgeld op te halen voor het goede doel ‘Stichting Ushersyndroom’. De loop start om 21 uur en duurt tot 
23 uur.  
 
Verkeersmaatregelen 
Om het geheel - zowel voor de deelnemers, het verkeer alsmede het publiek - veilig en ordelijk te laten verlopen, is het 
noodzakelijk dat er op 23 juni tussen 8.00 uur en 16.00 uur een aantal verkeersmaatregelen wordt genomen. In diverse 
gebieden langs het parcours wordt een aantal straten en wegen zo kort mogelijk afgesloten. In overleg met Gemeente Den Haag 
en Politie Haaglanden wordt ernaar gestreefd deze afsluitingen zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te stellen. Voor de Social 
Run op zaterdagavond 22 juni zijn geen verkeersmaatregelen nodig.  
 
Afsluitingen en parkeerverbod 
Doorgaand verkeer is op aangegeven wegen gedurende de aangegeven tijden gestremd. Kruisend verkeer is mogelijk tot ca. 5 
minuten voor de aangegeven begintijden. Verkeer wordt tijdens de loop uitsluitend mondjesmaat doorgelaten, indien de 
situatie dit toelaat! 
 
Bewoners van de Santiagosingel, Kingstonplantsoen en Quitoplantsoen worden verzocht op 23 juni niet te parkeren aan de 
Santiagosingel tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Voor het loopfestijn worden er hekken geplaatst langs de route op de 
parkeerplaatsen. I.v.m. het parkeerverbod aan de Santiagosingel mag er aan de Mexicosingel van zaterdagavond tot 
zondagavond ook aan de waterzijde geparkeerd worden. Dit geldt alleen voor de bewoners van de omgeving Santiagosingel. 
Gemeente Den Haag heeft voor de organisatie van het Wateringse Veld Loopfestijn een vergunning verleend. 
 
Indien u nog vragen heeft over afsluitingen en parkeerverbod kunt u contact opnemen via het e-mailadres onder aan deze brief.  
 
Iedereen kan meedoen aan dit fantastische evenement!  
Loop u ook mee op 23 of 22 juni? U kunt zich nu al inschrijven via de website www.wateringseveld-loopfestijn.nl. Op zondag 23 
juni wordt in Sporthal Hoge Veld aan Panamaplein 30 een mogelijkheid geboden tot na-inschrijving voor alle looponderdelen.  
Wilt u niet hardlopen maar wel meedoen? Schrijft u zich dan in voor de 2.5 km wandeltocht.  
Op 23 juni zal ook weer het Zomerfestijn plaatsvinden met veel gratis sport en spel, (groot-)ouder en kidsactiviteiten, 
lekkere hapjes en dranken en muziek. Doe mee, kom kijken en… luisteren!  
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Helpt u ons mee om van dit evenement een succes te maken?  
Voor de deelnemers aan de verschillende afstanden op 23 juni is het heel leuk als zij onderweg worden aangemoedigd. 
Denk bijvoorbeeld aan het opvrolijken van je eigen straat met muziek, aanmoedigingen en vlaggen. Voor de eerste .... 
straten die zich bij ons melden, hebben wij een mooi pakket met versieringen klaar liggen.  
Wilt u op een andere manier helpen? Wij zijn ook heel blij met mensen die in hun eigen omgeving willen helpen bij 
wegafsluitingen.  
 

Wij hopen u te mogen verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bewonersplatform Wateringse Veld en medeorganisatoren van het Wateringse Veld Loopfestijn 2019.  
Email: secretariaat@wateringseveld.info        
 
Extra informatie wegafsluiting: 

• Wegafsluitingen worden zodra het mogelijk is ook tussentijds vrijgegeven om verkeershinder tot het minimum te 
beperken.  

• De Santiagosingel (Start & Finish) blijft ook tijdens het Zomerfestijn gesloten voor doorgaand verkeer.  
• Bewoners kunnen toegang krijgen 

 
Parcours: 

 
Wil of kun je niet meelopen, kom 
dan meehelpen om van dit 
sportieve evenement een groot 
succes te maken!       
 
Ook bij de straatafsluiting in jouw 
omgeving kunnen we hulp 
gebruiken. 
 
Meld je direct aan om te helpen en 
je krijgt hiervoor instructie en een 
veiligheidshesje ter beschikking.  
 

  

                                     
 

       
 
 

   
Ook leuk! Het opvrolijken van je eigen straat met muziek, aanmoedigingen en vlaggen.  

         Geef ook door aan de organisatie wanneer u de lopers de route wil wijzen in uw straat.  
 

 


