ROUTEBESCHRIJVING
NOVIO TECH CAMPUS – NIJMEGEN

Adres Novio Tech Campus (gebouw M)
Transistorweg 5
6534 AT Nijmegen
Let op: De toegangsweg naar Novio Tech Campus,

gebouw M, ligt aan de Nieuwe Dukenburgseweg
(tegenover de Jan Massinkhal). Gebruik daarom voor uw
navigatiesysteem het adres: Nieuwe Dukenburgseweg 5.

Route
•
•
•
•
•
•
•

vanaf Amsterdam/Utrecht
Volg A2 naar Eindhoven/Maastricht
Bij knooppunt “Deil” neem A15 naar Nijmegen
Bij knooppunt “Valburg” neem A50 naar
Nijmegen/Venlo/Köln
Bij knooppunt “Ewijk” neem A73 naar
Nijmegen/Venlo/Köln
Bij knooppunt “Neerbosch” volg Nijmegen
(let op: A73 naar Venlo/Köln gaat rechtsaf)
Ga rechtdoor (1 stoplicht, 1 rotonde (1st afslag))
Voor verdere instructies zie “....Alle richtingen”

Route vanaf Arnhem
• Volg A325/N325 naar Nijmegen
• Op de T-splitsing in Nijmegen Noord (Lent) sla rechtsaf
naar ‘s Hertogenbosch/Beuningen (S100)
• U passeert 3 rotondes (ga rechtdoor)
• Op de 4e rotonde neem the 3 e afslag naar Malden (S100)
• Voor verdere instructies zie “....Alle richtingen”
Route
•
•
•
•
•
•

vanaf Eindhoven
Volg A50 naar Nijmegen
Bij knooppunt “Ewijk” neem A73 naar Beuningen
Blijf op A73 naar Nijmegen/Venlo/ Köln
Bij knooppunt “Neerbosch” volg Nijmegen (let op: A73 naar Venlo/Köln gaat rechtsaf)
Ga rechtdoor (1 stoplicht, 1 rotonde (1e afslag))
Voor verdere instructies zie “....Alle richtingen”

….Alle richtingen
• U rijdt nu op “Neerbosscheweg”/S100
• Blijf rechtdoor rijden (3 stoplichten) totdat u het markante gebouw ‘52degrees’ aan uw
rechterhand ziet (zie foto hierboven). U rijdt dan langs een tankstation. Zorg dat u in
de rechterbaan rijdt!
• Sla rechtsaf bij het stoplicht voor ‘52degrees’ (naar industrieterrein “Novio Tech
Campus”/ “Winkelsteeg”)
• En ga weer rechts bij de 1e stoplichten om op Novio Tech Campus te komen
Parkeer optie 1(gratis)
Op Novio Tech Campus volgt u de borden naar gebouw “M” (1e weg
links). Vervolgens kunt u doorrijden tot de 2e slagboom om te
parkeren. Als de slagboom gesloten is, druk dan op de knop van
Kadans (nr. 1) om deze te laten openen. U kunt uitrijden door dicht
bij de slagboom te gaan staan. Deze opent vanzelf.
Parkeeroptie 2 (gratis)
Recht tegenover de ingang van Novio Tech Campus ligt de Jan
Massinkhal waar u bij de slagboom kunt melden dat u voor Novio Tech
Campus komt.
Parkeer optie 3 (betaald)
Op Novio Tech Campus volgt u de borden naar Fifty Two Degrees (rechtdoor). De ingang naar
de parkeergarage bevindt zich aan uw rechterhand.
Openbaar Vervoer
Vanaf Nijmegen CS kunt u een bus naar de Nieuwe Dukenburgseweg nemen. Stap uit bij “Jan
Massinkhal”. Als u de weg oversteekt, betreedt u het terrein van Novio Tech Campus en kunt u
de borden naar gebouw “M” volgen (2 min.).
U kunt ook de stoptrein vanuit Nijmegen CS of Den Bosch CS nemen en uitstappen bij station
‘Goffert’. Loop vanaf het station naar Ampleon en volg de oranje lijn in de kaart. Zo komt u uit
bij gebouw ‘M’ en de Novio Tech Campus.

