
Beste technici, 
 
Concertgebouw De Vereeniging heeft een nieuwe backstage! De achterzijde achter de 
toneeltoren is afgebroken en opnieuw opgebouwd. Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan deze grote renovatie. Wij ontvangen jullie graag in een totaal vernieuwde 
inpandige laad- en losruimte, artiestenfoyer en kleedkamers! 

Technische specificaties 
Een nieuw technische lijst voor het totale gebouw wordt gemaakt. Tot die tijd vind je hier de 
basis-informatie. De faciliteiten op het podium zijn onveranderd.  

Mocht je meer informatie willen dan kun je bellen met Jozef Peeters via 024-3810954 of 
mailen naar j.peeters@sedv.nl 

Onze excuses voor het ongemak! Tot ziens in Nijmegen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Concertgebouw De Vereeniging 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bereikbaarheid 
Concertgebouw De Vereeniging ligt op loopafstand van station Nijmegen aan het Keizer Karelplein. 

Concertgebouw De Vereeniging 
Keizer Karelplein 2d 
6511NC Nijmegen 

Vanuit Utrecht 
U volgt de A12 richting Arnhem. Vanaf de A12 neemt u de afslag A50 richting Nijmegen. Vervolgens 
neemt u de afslag richting Nijmegen - Noord (A15) en verlaat u de A50. U volgt de A15 en neemt dan 
de afslag A325 richting Nijmegen. Deze blijft u volgen tot aan een groot verkeersplein; het Keizer 
Karelplein. Aan dit plein liggen Concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg Nijmegen. 
Neem de afslag Arnhem voor De Vereeniging. Houdt rechts aan om de Ventweg op te rijden en sla 
rechts af voor het parkeerterrein. Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een eigen 
parkeerplaats met maximaal 150 parkeerplaatsen.  
 
Nabij de Stadsschouwburg ligt eventueel ook een ondergrondse parkeergarage: de Keizer 
Karelgarage aan Van Schaeck Mathonsingel. 

Vanuit Arnhem 
U volgt de A325 Arnhem-Nijmegen. U komt over de Waalbrug Nijmegen binnen en volgt de 
doorgaande weg. Aan het einde van deze weg komt u op een groot verkeersplein; het Keizer 
Karelplein. Aan dit plein liggen Concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg Nijmegen. 
Neem de afslag Arnhem voor De Vereeniging. Houdt rechts aan om de Ventweg op te rijden en sla 
rechts af voor het parkeerterrein. Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een eigen 
parkeerplaats met maximaal 150 parkeerplaatsen. Nabij de Stadsschouwburg ligt de Keizer 
Karelgarage aan Van Schaeck Mathonsingel. 
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Vanuit ’s Hertogenbosch 
U volgt de A59 en neemt de afslag Wijchen/Nijmegen (A326). Nijmegen binnengekomen volgt u de 
doorgaande weg (richting Arnhem/Centrum). Aan het einde van deze weg komt u op een groot 
verkeersplein; het Keizer Karelplein. Aan dit plein liggen de Concertgebouw De Vereeniging en de 
Stadsschouwburg Nijmegen. Neem de afslag Arnhem voor De Vereeniging. Houdt rechts aan om de 
Ventweg op te rijden en sla rechts af voor het parkeerterrein. Concertgebouw De Vereeniging 
beschikt over een eigen parkeerplaats met maximaal 150 parkeerplaatsen. Nabij de 
Stadsschouwburg ligt de Keizer Karelgarage aan Van Schaeck Mathonsingel. 

Vanuit Venlo 
U volgt de A73 richting Nijmegen. U neemt de afslag Nijmegen en volgt de doorgaande weg (richting 
Arnhem/Centrum). Aan het einde van deze weg komt u op een groot verkeersplein; het Keizer 
Karelplein. Aan dit plein liggen Concertgebouw De Vereeniging en de Stadsschouwburg Nijmegen. 
Neem de afslag Arnhem voor De Vereeniging. Houdt rechts aan om de Ventweg op te rijden en sla 
rechts af voor het parkeerterrein. Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een eigen 
parkeerplaats met maximaal 150 parkeerplaatsen. Nabij de Stadsschouwburg ligt de Keizer 
Karelgarage aan Van Schaeck Mathonsingel. 

Let op: Renovatie Waalbrug – verkeershinder vanaf maart 2019 
Vanaf maart 2019 gaat Rijkswaterstaat de Waalbrug renoveren. Tijdens de vervanging van het 
betonnen wegdek is er voor het autoverkeer in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar ‘buiten de 
bogen’ (stadinwaarts via de busbaan, staduitwaarts via het fietspad aan de oostkant).  
De brug blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers en voor lijnbussen en hulpdiensten. 
Vachtverkeer, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de werkzaamheden niet over de 
brug omdat ze te zwaar en te breed zijn. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn wel enkele weekend- en 
nachtafsluitingen nodig. Tijdens de vierdaagse mag er niet gewerkt worden aan de brug en moet de 
hele brug beschikbaar zijn. 
 
Openbaar vervoer 
Concertgebouw De Vereeniging ligt op 5 minuten loopafstand van het centraal station en is erg 
gemakkelijk te bereiken. Je stapt uit op Nijmegen Centraal Station en loopt rechtdoor via Van 
Schaeck Mathonsingel naar het Keizer Karel Plein. Aangekomen bij het Keizer Karel Plein ziet u aan de 
rechterzijde Concertgebouw De Vereeniging.  

 
Parkeergelegenheid 
Concertgebouw De Vereeniging beschikt over een eigen parkeerplaats met maximaal 150 
parkeerplaatsen. 
 
U rijdt direct na de afslag Oranjesingel de parallelweg op en direct de zijweg richting De Vereeniging 
op. Bij de slagboom kunt u via de intercom verbinding maken met de achterportier. 
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Grote Zaal Vereeniging 

 
Capaciteit 
Zaalcapaciteit staan: 1800 
Zitten: 1400 
 

Aanvulling September 2019 

LET OP: De achterste trek (nummer 9) is tijdelijk niet te gebruiken 
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