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Multi›Nieuws

Een feest voor iedereen
De Vierdaagse 2013 is goed verlopen; het weer én de sfeer waren uitstekend en er vonden geen noe-
menswaardige incidenten plaats. De feesten trokken ruim 1,5 miljoen bezoekers, een recordaantal. 
Op vrijdag kwamen 39.396 wandelaars over de finish bij de Wedren in Nijmegen. Met een fotospe-
cial brengt Multi>Nieuws deze geslaagde editie van een bijzonder evenement voor u in beeld. 

Vierdaagse 2013 goed verlopen Voorwoord

 Alle vier de dagen was het feest langs én op het parcours van de marsen. 42.493 lopers begon-
nen op de vroege dinsdagochtend na het startschot van minister Edith Schippers van VWS aan de 
Vierdaagse. 

De 97ste Vierdaagse 2013 zit er weer 
op. De marsen en feesten, beide 
waren zeer geslaagd. Een greep uit 
de cijfers laat zien aan wat voor bij-
zonder evenement onze veiligheids-
regio elk jaar meewerkt: 1,5 miljoen 
mensen bracht een bezoek aan de 
Vierdaagsefeesten, waar in één week 
2.750 artiesten op 33 podia optraden. 
525 vrijwilligers van het Rode Kruis 
verzorgden langs het parcours ruim 
6.000 blaren. 39.396 wandelaars kwa-
men vrijdag over de finish, waarna 60 
vuilnismannen van de DAR zo’n 400 
ton afval inzamelden. Wat een grote 
getallen maar wat een fantastische 
prestatie van een ieder die hieraan 
meegewerkt heeft!

Zelf heb ik genoten van de feestelijke 
intocht en ben tot de laatste loper 
over de streep kwam op de tribune 
van de Via Gladiola gebleven. De 
mensen die als laatste over de finish 
komen, hebben de aanmoediging 
immers het hardst nodig. Voor alle 
lopers geldt dat het bemachtigen van 
het Vierdaagsekruisje een geweldige 
verdienste is. 

Ik vind de Vierdaagseweek altijd een 
wonderlijke en mooie week. Op ons 
kantoor is het stil, maar daar buiten 
bruist het des te meer. Op maandag-
avond ontvangen we als veiligheidsre-
gio traditiegetrouw lopers van brand-
weerkorpsen uit het hele land met een 

barbecue. Ook 
dit jaar was 
het weer een 
gezellige ont-
vangst. Onze 
voorzitter, bur-
gemeester Bruls 
van Nijmegen, 
was erbij om 
de lopers en verzorgers veel succes 
te wensen. Verder mocht ik weer in 
een paar gemeenten de doorkomst 
bijwonen en heb ik ‘s avonds door 
de Nijmeegse binnenstad gelopen 
en genoten van de feestelijke stem-
ming en de diversiteit aan mensen. 
De Vierdaagse is echt een feest voor 
iedereen. 

Om de goede sfeer van de Vierdaagse 
2013 nog even vast te houden, bied 
ik u met plezier deze fotospecial van 
Multi>Nieuws aan. U krijgt een indruk 
van de rol van de veiligheidsregio en 
hulpdiensten en een beeld van een 
bijzondere week. Als u er ook bij was, 
kunt u nog eens nagenieten. Was u 
er niet bij, dan krijgt u alsnog een 
impressie van een mooi evenement 
waar alle betrokken organisaties, 
gemeenten en hulpdiensten met elkaar 
met trots op terug mogen kijken.  

Marijke van Veen
Algemeen directeur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid
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 Op het stadhuis van Nijmegen vindt elke ochtend van 
de Vierdaagsefeesten een dienstenoverleg plaats. Onder 
andere de gemeente Nijmegen (Bureau Toezicht, meld-
punt Vierdaagse, publieksvoorlichting), politie, DAR, 
stichting Vierdaagsefeesten en de sector GHOR van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) komen bijeen om 
bijzonderheden met elkaar af te stemmen. 
Deze maandagochtend geeft de vertegenwoordiger van de 
GHOR onder meer aan dat de zicht- en vindbaarheid van 
een nieuwe EHBO- en politiepost moet worden vergroot. 
Bureau Toezicht meldt dat in overleg met de brandweer 
een partytent is verwijderd uit de binnenstad die niet vol-
deed aan de brandveiligheidseisen.

 Het is druk op een zonovergoten Wedren in Nijmegen. Deelnemers 
aan de 97ste Vierdaagse halen op maandag 15 juli hun startbewijs op 
en genieten van zon, sfeer en muziek.

 Harm Edens van Omroep 
Gelderland vermaakt de mensen. Hij 
was elke dag op de regionale zender te 
zien met het 4Daagse Journaal. Ook 
de publieke omroep besteedde aan-
dacht aan de Vierdaagsemarsen met 
het tv-programma Het gevoel van de 
Vierdaagse.

 Op maandagmiddag komen medici van de marsen en defensie en 
coördinatoren van het Rode Kruis, het Nederlands Genootschap voor 
Sportmassage en de VRGZ samen. Zij spreken de geneeskundige organi-
satie en werkwijze van de marsen met elkaar door. In de ‘reguliere’ situa-
tie loopt de medische coördinatie via de organisatie, als er opgeschaald 
wordt naar GRIP 1 of hoger, komt de coördinatie bij de veiligheidsregio 
te liggen.
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 De Vierdaagse-ontvangst van de 
brandweer met barbecue, op de 
maandagavond voor de start, is 
inmiddels een jarenlange traditie. 
Algemeen directeur van de VRGZ 
Marijke van Veen heet de collega’s van 
harte welkom en wenst iedereen een 
goede en gezellige week. Ook burge-
meester Hubert Bruls van Nijmegen 
weet, ondanks zijn drukke agenda 
deze week, tijd in te ruimen voor de 
ontvangst in de kazerne. Hij spreekt 
met vele brandweercollega’s over de 
mooie uitdaging die ze aangaan.

 In de Nijmeegse binnenstad zijn tijdens 
de feesten vijf ‘hulppunten’ ingericht, waarbij 
EHBO- en politiepost aan elkaar gekoppeld 
zijn. Wibo Wijnhoven (uiterst rechts) is tijdens 
de Vierdaagsemarsen én -feesten geneeskundig 
coördinator en ‘evenementen-officier van dienst’ 
vanuit de sector GHOR van de veiligheidsregio. 
In de voorbereiding stemt hij af met partners, 
adviseert, maakt draaiboeken en verzorgt de 
operationele uitvoering. 

Tijdens de Vierdaagse zorgt Wibo voor een 
constant totaaloverzicht van het beroep dat 
op de geneeskundige zorg wordt gedaan. Hij 
krijgt zijn informatie via de coördinatoren van 
het Nederlandse Rode Kruis, de coördinator 
van Wimako (de EHBO van de Matrixx) en de 
gemeenschappelijke meldkamer van de VRGZ. 
Daarnaast maakt hij elke avond een ronde door 
de stad.

 Burgemeester Hans Verheijen van Wijchen moedigt de lopers aan die op de 
tweede wandeldag door zijn gemeente komen. “In het centrum van Wijchen 
heerste een geweldige, uitgelaten en hartelijke sfeer”, schrijft hij op zijn blog.

 Hoofdofficier van Dienst van de brandweer Ignas Kamps monitort vanuit de 
veiligheidsregio het weer. “Ik raadpleeg verschillende sites en weet wie ik kan 
bellen als er onduidelijkheden zijn. Het KNMI heeft ook een speciaal crisisnum-
mer. Ik monitor het weer voor zowel de marsen als de feesten. Dreigt er bijvoor-
beeld onweer dan neem ik contact op met de voorzitter van het veiligheidsover-
leg zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Tot nu toe is het prachtig 
weer en zijn er geen bijzonderheden.”
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 Elke avond van de feesten komt om 
acht uur het veiligheidsoverleg bijeen, met 
daarin onder meer vertegenwoordigers 
van de gemeente, de organisatie van de 
Vierdaagsefeesten, de politie en de VRGZ. 
Mark de Laat (vierde van links) maakt 
namens de veiligheidsregio deel uit van 
het overleg. In de voorbereiding verzorgt 
Mark de (intergemeentelijke) coördi-
natieplannen en draaiboeken voor de 
Vierdaagsemarsen en -feesten. “Deze editie 
laat weer zien dat een goede voorberei-
ding absoluut zijn vruchten afwerpt”, blikt 
Mark terug. “Je ziet ook hoe belangrijk 
het is dat mensen elkaar goed kennen. 
Dat maakt het overleg en de afstemming 
tijdens de festiviteiten zoveel makkelijker.” 
Tijdens de verschillende overleggen waarbij 
vertegenwoordigers van de VRGZ betrok-
ken waren, was enkel op detailniveau bij-
sturing nodig, aldus Mark. 

 Na Wijchen komen de lopers 
door Beuningen, waar burge-
meester Carol van Eert de wan-
delaars enthousiast aanmoedigt 
vanuit de ontvangsttent aan de 
Burgemeester Geradtslaan. Op 
deze roze woensdag willen twee 
energieke dames graag op de 
foto met burgemeester Van Eert.

 Burgemeester Luciën van 
Riswijk, van de gemeente Druten, 
begroet een wandelaar in 
Beuningen.
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 Hylco Wijnants van de politie 
Gelderland-Zuid laat op de meldkamer 
zien hoe de drukte gemonitord wordt. 
Met bijna 1,5 miljoen bezoekers voor 
de feesten is crowd management een 
heel belangrijk onderdeel. Dit jaar werd 
er, naast lichtkranten en twitter, ook 
gebruik gemaakt van een Vierdaagse-
app. Uit onderzoek dat de organisatie 
van de feesten dit jaar liet uitvoeren onder bezoekers, blijkt 
dat 96 procent van de mensen zich veilig voelt op de fees-
ten. Een mooi percentage, waar crowd management aan 
bijdraagt. 

 Overal langs het parcours worden de lopers door jong 
en oud toegejuicht en -gezongen, ook in Nijmegen-Oost op 
de een-na-laatste wandeldag.

 Een record-
aantal bezoe-
kers voor de 
feesten dit 
jaar. Volgens 
de organisatie 
is dit record te 
danken aan het 
heerlijk zonnige 
maar niet té 
warme weer.

 Uit het onderzoek van de organisatie van de feesten 
blijkt verder dat bezoekers vooral de sfeer waarderen, en 
daarna de diversiteit aan activiteiten, de muziek, de mensen 
en het feit dat de feesten vrij toegankelijk zijn.

warme weer.
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 Niet alleen de lopers maar ook 
inwoners en bezoekers genieten volop 
van de sfeer rond de intocht. 

 De Via Gladiola op 
vrijdag: één groot feest.

 De gladiolen zijn in ontvangst genomen, het zit erop. 
Nu terug naar kamp Heumensoord. Zoals gebruikelijk 
deden er militairen uit veel verschillende landen mee aan de 
Vierdaagsemarsen.

 Ook op medisch vlak is het evene-
ment geslaagd te noemen, aldus het 
hoofd medische dienst van de marsen 
Ernst-Paul van Etten. “We monitorden 
de wandelaars én het weer vrijwel con-
tinu. Alle vier de wandeldagen com-
municeerden we via lichtbakken langs 
het parcours weerberichten en tips om 
‘het hoofd koel te houden’.” 
Er werden 570 medische handelingen 
(bijvoorbeeld vochttekort en aller-
gische reacties) verricht in de medi-
sche posten langs de route en op de 
Wedren, 502 EHBO-behandelingen 
(bijvoorbeeld schaafwonden, kneuzin-
gen en insectenbeten) en 3.000 mas-
sages. En er werden natuurlijk blaren 
geprikt: 6.010 om precies te zijn. 
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Multi>Nieuws is een uitgave van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de 
Veiligheidsregio werken verschillende besturen en diensten samen op het 
gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, geneeskun-
dige hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van de openbare 
orde en veiligheid. Multi>Nieuws verschijnt vier keer per jaar en wordt digitaal 
verspreid onder bestuurders, partners in veiligheid en andere betrokkenen bij 
de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. 

 De Via Gladiola wordt weer de St. Annastraat. Het feest zit erop. De vuilnis-
mannen van de DAR komen eraan om de route weer spic en span te maken.

 De Vierdaagsevlaggen mogen naar 
binnen...

... en de schoenen gaan weer in de 
kast. Tot volgend jaar!

 De Vierdaagse is populair bij de 
media. De organisatie heeft 600 pers-
kaarten uitgedeeld aan journalisten 
van 150 verschillende organisaties uit 
binnen- en buitenland. “Hoe voelt dat 
nou?”, is een veelgehoorde vraag aan 
de wandelaars die bijna bij de finish 
zijn.
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