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Evenement  
 

Maandag 16 juli 2018. Neemt het Canadese 4daagse 
detachement eveneens deel aan deS unset March in Nijmegen. 
RCL Br005 begeleid hen eveneens met een delegatie. 
Deze mars wordt gelopen over de nieuwe brug in Nijmegen (De 
waalcrossing). Deze brug ligt op dezelfde plaats waar in 1944 de 
82 Airborne divisie de crossing over de Waal aflegde. Hierbij vielen 
48 slachoffers. Op de brug staan evenveel lantaarns die 
aanspringen wanneer de stoet ervoor bij gaat. 
 
Om 15:00 in de middag van 20 september 1944 ondernamen 
parachutisten van het 3e bataljon van 504 Parachute Infantry 
Regimant (PIR) van de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie (82 
Airborne) onder leiding van majoor Julian Cook de oversteek in 26 
canvas bootjes. 504 PIR werd ondersteund door 307 Airborne 
Engineer Battalion, 376 Parachute Field Artillery Battalion 82 
Airborne in samenwerking met 505 Para Infantry Guards 
Armoured Division. Van de 260 man in de eerste oversteek raakte 
ongeveer de helft gewond of werd gedood. Tijdens deze aanval 
verloren aan geallieerde zijde 48 man het leven, maar het doel 
werd wel bereikt. ’s Avonds waren zowel de verkeers- als de 
spoorbrug in geallieerde handen en was de weg vrij voor het Britse 
30e Legerkorps.  
 
http://www.sunsetmarch.nl/uitleg/  

Organisatie/uitleg   De tijd van zonsondergang staat op de site. Op de uitgekozen dag 
ga je naar de zuidkant van de brug. Aan de Zuidoever van de Waal. 
(Navigatie: Winselingseweg 41, Nijmegen. Via de 
Latensteinseweg). Parkeren bij het trappenhuis is het meest 
simpel. Je loopt de trappen op naar lichtmast PZ2-1. Dat is de 
eerste lichtmast die aangaat. Onder de omgekeerde V van de 
zuidelijke boog. Er hangt een informatiebord over de brug en de 
Sunset March aan de reling ter hoogte van het startpunt. 

Alle lampen van de straatverlichting gaan aan, met uitzondering 
van de 48. Dan heb je zo’n 10 seconden voordat de eerste lamp  Nr 
PZ2-1 – aan gaat. Vervolgens loop je onder de lampen aan de 
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linkerkant mee in het tempo van aangaan. Bij de 48e lichtmast 
loop je naar de trappen. Wanneer je boven aan de trap even stil 
staat kun je zien dat de verlichting onder de brug en de verlichting 
in de boog van de brug als laatste aanspringen. Vervolgens loop je 
de trap af naar het monument om daar de groet te brengen, wat 
dan ook de Sunset March besluit. 

 

Datum  Maandag 16 juli 2018 

Gevraagd  Delegatie 

Opgeven  Opgave graag voor 10 juli 2018 bij: via  
http://www.rcl005.nl/nl/event-online-registratie/ 

Melden verzamelpunt 21.00 uur: aanwezig zijn: Aan de Zuidoever van de Waal. 
Navigatie: Winselingseweg 41, Nijmegen. Via de Latensteinseweg. 

Tenue  RCL Leden: RCL tenue of burger tenue. 

Tijdschema 21.30: aanwezig bij de brug. 
Start tussen 21.30 uur en 22.00:  
Zonsondergang 21.54 uur. (volgens Internet)   

Bijzonderheden  Parkeren bij het trappenhuis aan de Nijmeegse kant is het meest 
simpel. Je loopt de trappen op naar lichtmast PZ2-1. Dat is de 
eerste lichtmast die aangaat.  
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