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Iets wat al een tijd op mijn verlanglijstje stond om te doen. Iets bijzonders, althans 

dat vind ikzelf, en nog geen 20 kilometer van huis. De Sunset March over de brug 

“De Oversteek” Nijmegen. 

IPA Nijmegen nodigt alle IPA leden uit om deze bijzonder wandeling / mars mee te 

komen lopen. 

Het traject van de Sunset March is slechts 950 meter en het duurt ongeveer 12 minuten 

om te lopen. 

Maar ook een stukje geschiedenis van WO II. We hebben IPA collega, Jimmy Hilgen en 

zijn maat, Tjarco Schuurman, bereid gevonden ons daar ook iets over te willen vertellen.  

 

De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde 

militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een 

nieuwe stadsbrug gebouwd; de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 

september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn 

overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen 

omgekomen. 

De verlichting van deze nieuwe brug is heel speciaal. Er staan 48 paren lichtmasten op de 

brug. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na 

elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Iedere avond, als het eerste paar 

lichtmasten wordt ontstoken, loopt een veteraan de Sunset March mee in het tempo 

waarin de lichten aangaan. 

Met dit initiatief willen de veteranen niet alleen herdenken welk offer de Amerikaanse 

militairen hier ver van huis hebben gebracht voor de vrijheid van het Nederlandse volk. 

Zij willen hiermee vooral ook een zichtbare brug slaan naar alle veteranen die in missies 

over de hele wereld hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen aan vrede en vrijheid. 

Veteranen van verschillende nationaliteiten hebben de Sunset March al gelopen, vaak 

vergezeld door belangstellenden. Iedere veteraan is welkom om de Sunset March te 

lopen en kan zich aanmelden op de aanmeldpagina voor een gewenste datum. IEDEREEN 

is van harte welkom om tijdens de Sunset March de veteraan te volgen.  

 

STARTPUNT: 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. 

 

 

 

 



DAAR GAAN WE ELKAAR ONTMOETEN OM 19.30 UUR en vertellen Jimmy en Tjarco 

hun verhaal. 

 

Laat even weten of je mee wilt lopen en meldt je aan bij Dick Beerens,  

evenementen-nijmegen@ipa-nederland.nl  

OPGEVEN VOOR 15 MAART 2023. 

 

Jimmy is van jongs al geïnterneerd in de Tweede Wereldoorlog geschiedenis. Met name 

de rol van de Canadezen in deze strijd is altijd onderbelicht gebleven vindt Jimmy. Hij 

onderzoek hun aandeel in de oorlog, en dan vooral van de 48th Highlanders of Canada, 

vanaf hun landing op Sicilië tot hun doorsteek Duitsland in. Ze waren ook in Nijmegen. 

Jimmy probeert van zoveel mogelijk soldaten persoonlijke gegevens te vinden, liefst met 

foto, zodat ze een gezicht krijgen.” 

Tjarco heeft een bijzonder verhaal van een Waalcrosser. Hij heeft zich hier jaren in 

verdiept. 
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