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De voorbereiding op:

Peppers in the Park

Zo’n twaalf jaar geleden – toen was het voor de Rolling Stones - was het voor het laatst dat het
Nijmeegse Goffertpark voor een concert werd bemand door 60.000 bezoekers. Tot 24 juni van dit jaar
althans. De Red Hot Chili Peppers deden de Waalstad namelijk aan en dus toverden Mojo Concerts en
LOC7000 Events de Goffertweide tijdelijk om tot een concertwereldje op zich. En dat bleef het even,
aangezien vier dagen later ook nog eens een concert van Pearl Jam op het programma stond.
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bij zich. Op zaterdagochtend aangekomen

Op het moment van spreken is het zaterdag

er in. Dan kan er wat dat betreft eigenlijk
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vice te bieden is namelijk gekozen voor
spoeltoiletten, maar voor 60.000 bezoekers water onttrekken aan de reguliere waterleiding is geen goed idee. Daarom staan
achter de toiletgroepen enorme waterbuffers. In totaal een stuk of 6, met 30.000 liter aan water.

Zelfde kunstje
Over de samenwerking met de leveranciers, maar zeker ook met de gemeente
Nijmegen, zijn Van Lokven en Muurling
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lemaal meenemen in je plannen en die din-
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De kassa’s en clean-up containers van TMT
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