
Bewoners aan het parcours van de NN Zevenheuvelenloop in de gemeente Nijmegen

Geachte heer/mevrouw,

Op zaterdag 16 en zondag 17 november vinden respectievelijk de 7e Zevenheuvelennacht en de  
36e  NN Zevenheuvelenloop plaats. Omdat u aan het parcours woont ontvangt u deze brief.

Programma
Zaterdag 16 november:
16.30 uur – 18.30 uur: Mini Zevenheuvelenloop (kinderloop)
19.00 uur:  Zevenheuvelennacht (7 km)
Zondag 17 november:
13.00 uur:  NN Zevenheuvelenloop (15 km).

Wij hebben de gemeente Nijmegen gevraagd onderstaande verkeersmaatregelen te mogen treffen. 
Start en finish
• Zaterdag: Tussen 16.30 uur en 18.30 uur vindt op de Groesbeekseweg de Mini Zevenheuvelenloop plaats.  

Om 19.00 uur start de 7 km. De start en finish is op de Groesbeekseweg. De laatste finisher wordt verwacht rond 
20.30 uur.

• Zondag: Tussen 13.00 uur en 13.30 uur start de 15 km vanuit de startvakken op de Groesbeekseweg, tussen de 
Sumatrastraat en St. Annastraat. Daarna starten tussen 13.30 en 14.15 uur duizenden lopers vanuit de Parallel
start (Delistraat, Medanstraat, Sumatraplein, Borneostraat, Madoerastraat, Celebesstraat, Van Slichtenhorststraat, 
Timorstraat en Fransestraat).De finish is op de Groesbeekseweg. De eerste finisher verwachten we rond 13.40 uur, 
de laatste omstreeks 16.15 uur.

Parkeerverbod
• Gelderselaan (beide zijden voor zover het parkeervakken op de rijbaan betreft) van zaterdag 7.00 uur tot zondag 

22.00 uur. 
Verkeersmaatregelen
• Afsluiting Groesbeekseweg, tussen de St. Annastraat en Heyendaalseweg. Vanaf zaterdagochtend 

 06.00 uur t/m zondagavond 22.00 uur. De winkels in/nabij dit gebied zijn op zaterdag wel bereikbaar.
• Afsluiting kruising Groesbeekseweg/Heyendaalseweg/Coehoornstraat. Op zaterdag tussen 16.30 uur en 21.00 uur 

en op zondag tussen 12.30 uur en 16.15 uur.
• De parcoursen van alle afstanden, vanaf de kruising Groesbeekseweg/Heyendaalseweg/ Coehoornstraat worden 

afgezet: op zaterdag vanaf 18.30 uur en zondag vanaf 12.30 uur. Het parcours wordt weer vrijgegeven door de  
politie zodra de situatie dit toelaat. Op zaterdag naar verwachting rond 21.00 uur. Op zondag verwachten we dat 
het parcours weer vrij is rond 17.00 uur.

Geluid
Op meerdere locaties aan het parcours (o.a. Sophiaweg, Louiseweg, Gelderselaan) wordt muziek ten gehore  
gebracht tijdens de evenementen.
Meer informatie
Op www.nnzevenheuvelenloop.nl vindt u meer informatie over de  loop, de afsluitingen en verkeersmaatregelen.  
Ook vindt u daar een plattegrond met daarop startvakken, parcours, aanlooproutes enz.  
Wilt u nog meedoen, de inschrijving voor de 15 km is nog open t/m 6 november.
Suggesties, vragen, tips of klachten?
Wij doen ons uiterste best het evenement voor alle betrokkenen goed te laten verlopen.  
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail, app of bel ons.
Noteert u alvast dat het Zevenheuvelenweekend in 2020 is op zaterdag 14 en zondag 15 november.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Ina Theloosen, 

Stichting Zevenheuvelenloop,
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Kantoor (024)  379 23 97
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Mail
info@Zevenheuvelenloop.nl

WhatsApp (06)  38 63 66 87
Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 18.00 uur

Meldkamer (06)  12 33 77 22
Zaterdag 16.30 - 21.00 uur 
Zondag 11.30 - 16.30 uur 

Openbare orde  (Politie 0900 88 44) 
24/7 
Openbare ruimte  (Nijmegen 14 024)
24/7
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