
Bewoners van het start- en finishgebied van de NN Zevenheuvelenloop

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/start- en finishgebied 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 Berg en Dal en gemeente Nijmegen gevraagd onderstaande verkeersmaat
regelen 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 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 uur en 14:15 uur nog eens duizenden 
lopers vanuit de Parallelstart (Delistraat, Medanstraat, Sumatraplein, Borneostraat, Madoerastraat,  
Celebesstraat, Van Slichtenhorststraat, Timorstraat en Fransestraat). De finish is op de Groesbeekse
weg. De eerste finisher verwachten we rond 13:40 uur, de laatste omstreeks 16:15 uur.

Zowel op zaterdagavond als op zondag verwachten wij drukke aanlooproutes naar de startvakken aan 
de Groesbeekseweg. De Sloetstraat, Pontanusstraat, Nijhoffstraat, Van Spaenstraat, Athlonestraat, 
Guyotstraat, Fort Kijk in de Potstraat, Van Slichtenhorststraat, Fransestraat, Wilhelminasingel en  
Joannes Vijghstraat.

Mini Zevenheuvelenloop
Het afhalen van de startnummers en de warming-up van de Mini Zevenheuvelenloop is op het Sumatra-
plein. Dit is van 16:00 uur tot 18:00 uur. Hierbij wordt muziek gedraaid.

Parkeerverboden
• Groesbeekseweg (vanaf kruising St. Annastraat tot kruising Heyendaalseweg/Coehoornstraat):  

vanaf vrijdagavond 21:00 uur t/m zondagavond 22:00 uur.
• Fort Kijk in de Potstraat (tussen Groesbeekseweg en Johannes Vijghstraat)  
 vanaf zaterdag 07:00 uur t/m zondag 17:00 uur. ( alleen even zijde )
• Sumatrastraat huisnummer 1-5: vanaf woensdag 7:00 uur t/m maandag 18:00 uur.
 Hier wordt mogelijk op woensdag al een kantoorunit en een accu unit geplaatst.
• Sumatrastraat huisnummer 2-6: vanaf vrijdag 7:00 uur t/m zondag 18:00 uur. 
• Sumatraplein, Medanstraat en Delistraat (tussen Medanstraat en Groesbeekseweg): vanaf zaterdag 

08:00 uur t/m zondag 17:00 uur.

Verkeersmaatregelen
• Afsluiting Groesbeekseweg (tussen de St. Annastraat en Heyendaalseweg/Coehoornstraat).  

Vanaf zaterdagochtend 6:00 uur t/m zondagavond 22:00 uur. Om de winkels in en nabij dit gebied op 
zaterdag bereikbaar te houden, worden de volgende maatregelen getroffen:
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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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• Kruisingen op dit deel van de Groesbeekseweg worden zo afgesloten dat verkeer zoveel mogelijk 
vanuit de zijstraten de Groesbeekseweg kan blijven oversteken. 

• Er komen omleidingsroutes naar de winkels. Deze lopen vanaf de St. Annastraat via de Fransestraat 
en vanuit Groesbeek via de Coehoornstraat en de Fagelstraat. De routes worden aangegeven met 
borden.

• Veranderde rijrichting Sloetstraat. Op zaterdag en zondag wordt in de Sloetstraat de rijrichting veran
derd. Waar normaal het verkeer vanaf de Wilhelminasingel richting de Groesbeekseweg rijdt, is er nu 
slechts verkeer mogelijk vanaf het parkeerterrein van De Vereeniging, via de Sloetstraat richting Wilhel
minasingel.                                

• Afsluiting kruising Groesbeekseweg/Heyendaalseweg/Coehoornstraat. Op zaterdag tussen 16:00 uur 
en 21.00 uur en op zondag tussen 12:30 uur en 16:15 uur.

• Fort Kijk in de Potstraat (tussen Groesbeekseweg en Johannes Vijghstraat/Fagelstraat) vanaf zaterdag 
17:00 uur t/m zondag 22:00 uur.

• De volgende straten zijn op zondag afgesloten van 11:00 uur t/m 17:00 uur: 
• Van Slichtenhorststraat (vanaf Fransestraat) tot aan Sumatraplein
• Fransestraat (vanaf Javastraat tot Groesbeekseweg)
• Timorstraat, Celebesstraat, Sumatraplein, Madoerastraat, Borneostraat en Medanstraat
• Delistraat van Groesbeekseweg tot en met afslag Medanstraat
• Sumatrastraat: hiervoor geldt ook, vanaf zaterdag 16 november 6:00 uur eenrichting tot en  

met zondag 22:00 uur, en op zaterdag vanaf 16 uur afgesloten tot 21:00 uur.

Toiletten
Om overlast te voorkomen plaatst de organisatie vanaf het Keizer Karelplein / 
St. Annastraat tot aan de Heyendaalseweg een groot aantal toiletten. 

Geluid
Op zaterdag zal op de Groesbeekseweg en in de overige startvakken in de wijk een geluidsinstallatie 
worden opgebouwd. Tijdens de bouw (11:00 en 15:00) zal er achtergrondmuziek, op een zo laag mogelijk 
testvolume, te horen zijn. Tussen 16:00 en 17:00 uur vindt de eigenlijke soundcheck plaats. Hierbij zal het 
volume gedurende een korte periode plaatselijk harder zijn. 

Meer informatie
Op www.nnzevenheuvelenloop.nl vindt u meer informatie over de  loop, de afsluitingen en verkeers-
maatregelen. Ook vindt u daar een plattegrond met daarop startvakken, 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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