
Locatieprofiel Joris Ivensplein - Evenementenplein 
 
Algemeen 
Ten westen van het centrum van Nijmegen (tussen Waalkade en Kronenburgerpark in) gelegen plein 
met ruimte voor een klein podium tijdens de Vierdaagsefeesten. Het plein heeft vergeleken met 
andere pleinen in de binnenstad een kleine opzet en is geschikt voor wat kleinere programmering. 
Op het plein zelf zijn 2 horeca-gelegenheden t.w. cafetaria de Hezelpoort en een café. Het plein 
verbindt het westelijk deel van de stad met het centrum.   
 
Inrichting 
Het plein is ongeveer 1500m2 groot en biedt hiermee ruimte aan maximaal 1000 bezoekers. Het 
plein heeft een verharde ondergrond en de draagkracht is onbeperkt. Er is een stroomaansluiting 
(kast  V032 = 80 Amp) aanwezig en 1 riool- en wateraansluiting, waardoor er sanitaire voorzieningen 
kunnen worden aangesloten.  
 
 
Randvoorwaarden 

- Zorg altijd voor voldoende vluchtroutes en (nood) uitgangen in meerdere richtingen.  
- De calamiteitenroutes moeten ten allen tijden vrij worden gehouden van objecten. Een 

calamiteitenroute is minimaal 4 meter breed en liggen op het Joris Ivensplein om het plein 
heen.  

- Voor deze locatie is een veiligheidsplan vereist. 
- De geluidsinstallaties moeten zodanig zijn afgesteld dat het geluidsniveau, gemeten op een 

willekeurig punt op de beoordelingslijn, niet meer bedraagt dan: Leq 80dB(A)/Leq 93 dB(C). 
 
 
Gewenste programmering 

- De locatie leent zich voor het plaatsen van een klein podium. 
- Bestendiging van Nederlandse programmering is gewenst, maar ook andere programmering 

voor een specifieke doelgroep is mogelijk, zoals een multicultureel programma. 
- Op deze locatie heeft het volgende programmathema van Vierdaagsefeesten de voorkeur: 

Nimweegs Gezellig of Grenzeloos genieten (zie voor meer info: www.vierdaagsefeesten) 
 
Gewenste inrichting 

- Een klein podium met zoveel mogelijk zichtlijnen vanaf het plein. 
- (beperkte) ruimte voor terras.  
- Eenheid in aankleding over het plein. 
- Een hekkenlijn (bouwhekken met doek) tussen fietspad en plein om te voorkomen dat 

bezoekers vanaf het fietspad en rijbaan het podium kunnen zien.  
- Ondanks hekkenlijn een vrij toegankelijk plein voor bezoekers vanuit alle richtingen, vanuit 

minimaal 2 routes bereikbaar zijn.  
- Een toiletvoorziening waar bezoekers van het Joris Ivensplein gebruik van kunnen maken is 

noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bovenaanzicht locatie Joris Ivensplein 
 

 
 


