
U heeft een tribunekaart gekocht voor de intocht van de 
4Daagse, een geweldig festijn dat op de laatste dag van de 
4Daagse Nijmegen plaatsvindt. Tienduizenden deelnemers 
zijn dan al vier dagen onderweg en zijn slechts enkele me-
ters verwijderd van de finish en hun welverdiende 4Daagse- 
kruis. Deze dag is het waanzinnig druk in het centrum van 
Nijmegen en vooral rondom de Via Gladiola. Veel wegen zijn 
afgezet en de stad is moeilijk bereikbaar. We willen u graag 
vooraf informeren zodat u goed voorbereid naar Nijmegen 
afreist, snel uw plaatsje op de tribune vindt en kunt gaan 
genieten van het kleurrijke wandellegioen dat uw aanmoedi-
gingen zeker kan gebruiken. Om te zorgen dat u deze vrijdag 
geen onaangename verrassingen tegenkomt, bieden we u 
deze kaart aan, want een gewaarschuwd mens telt tenslotte 
voor twee!

KIES VOOR HET OPENBAAR VERVOER
Nijmegen wordt deze 4Daagseweek overspoeld door wandelaars, 
toeschouwers en feestvierders. Het is dus druk in de stad en 
vooral op vrijdag zijn de stad en het centrum slecht bereikbaar. 
Daarom kunt u het beste met het openbaar vervoer komen of 
uw auto op een van de transferia net buiten de stad parkeren. 
Als u arriveert op het centraal station Nijmegen dan bent u op 
loopafstand van de tribunes. 

OPENINGSTIJDEN VAN DE LOOPBRUG
Op de plattegrond zijn de meest voor de hand liggende loop- 
routes naar de verschillende tribunes aangegeven. Afhankelijk 
van de richting van waaruit u de tribunes benadert moet u ge-
bruik maken van de loopbrug over de Oranjesingel. Heel handig 
deze brug, maar let op, vanaf 14.00 uur is de brug alleen te 
gebruiken vanaf de Oranjesingel richting de stad. Eenrichtingsver-
keer dus! Dat is ingesteld omdat de wandelaars, die met honder-
den tegelijk aankomen op de Wedren, alle gelegenheid moeten 
krijgen om de Wedren weer te verlaten. Zo maken ze ruimte voor 
de wandelaars die na hen binnenkomen. Zorg dus dat u tijdig op 
de tribune zit, want na 14.00 uur zijn de tribunes via de loopbrug 
niet meer bereikbaar. 

SCHOUWSPEL
Het is overigens niet erg om op tijd op de tribune te zitten. 
Tussen 11.00 en 12.30 uur komt de 4Daagse PromotieParade 
voorbij. Verder is er muziek en tegen 12.00 uur komt de stroom 
van enthousiaste wandelaars al aardig op gang. Bovendien komt 
met regelmaat een medewerker van Albron catering voorbij die 
(tegen betaling) zorgt voor wat te eten en te drinken. Toiletten 
zijn er ook, evenals EHBO.

COMFORT
De tribunes zijn niet overdekt, dus zorg voor een goede bescher-
ming van uw hoofd en nek als de zon schijnt en voor regenkle-
ding als het regent. Laat uw paraplu in beide gevallen in de tas 
zitten want op de tribune maakt u daarmee geen vrienden. De 
zitplaatsen op de tribunes zijn eenvoudig dus als u wat zachter 
wilt zitten moet u een lekker kussentje van thuis meenemen.  

EN SNEL WEER WEG
Aan alles komt een eind, dus ook aan deze feestelijke middag 
in Nijmegen. Meestal wil iedereen tegelijk naar huis en is het 
dringen in de straten rondom de Via Gladiola en de Oranjesingel. 
Daarom is op de plattegrond ook een uitlooproute aangegeven 
die u kunt gebruiken om weer terug te gaan naar het station.

We wensen u een geweldige middag toe!

WELKOM BIJ DE VIERDAAGSE INTOCHT!


