Routebeschrijving
Bovemij - Takenhofplein 2
Wij heten u hartelijk welkom bij Bovemij!
Komt u met eigen vervoer? Dan vragen wij u vriendelijk gebruik te
maken van het parkeerterrein aan het Takenhofplein 2.
Graag verwijzen wij u naar bijgaande kaart en routebeschrijving.
Ons pand is overigens ook goed per OV bereikbaar.
Tot binnenkort!

A50

A15

Vanuit richting ’s-Hertogenbosch

U volgt de A50 richting Arnhem en gaat
bij knooppunt Bankhoef richting Wijchen
/ Nijmegen (A326). De eerste rotonde is
het Palkerplein. U gaat hier rechtdoor en
vervolgt uw weg op de Wijchenseweg.
U rijdt onder het viaduct van de A73. Bij de
eerstvolgende stoplichten slaat u rechtsaf
en gaat u links de ventweg op. U passeert
Liander aan uw rechterhand en vervolgt
deze weg. Ons pand bevindt zich aan het
einde van de ventweg rechts.

Bovemij

Vanuit richting Rotterdam

U volgt de A15 richting Nijmegen / Arnhem.
Bij knooppunt Valburg houdt u de A50 / A73
aan richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewijk
volgt u de A73 richting Nijmegen / Köln.
Bij knooppunt Neerbosch slaat u af en
vervolgt u uw weg over de A73. Neem
de eerstvolgende afrit richting Wijchen /
Grave. Sla linksaf en vervolgt uw weg op de
Wijchenseweg.
U rijdt onder het viaduct van de A73. Bij de
eerstvolgende stoplichten slaat u rechtsaf
en gaat u links de ventweg op. U passeert
Liander aan uw rechterhand en vervolgt
deze weg. Ons pand bevindt zich aan het
einde van de ventweg rechts.
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A325
Vanuit richting Arnhem

U volgt de A325 richting Nijmegen tot
over de Waalbrug. U houdt richting
’s-Hertogenbosch / Venlo aan tot Keizer
Karelplein. Op het plein neemt u de 4e
afslag richting ’s-Hertogenbosch en blijft de
Graafseweg (ca. 5 kilometer) volgen. De
grote rotonde na de brug over het
Maas-Waalkanaal is het Takenhofplein. U
gaat hier rechtdoor en vervolgt uw weg op
de Wijchenseweg.
Bij de eerstvolgende stoplichten slaat u
linksaf en gaat u links de ventweg op. U
passeert Liander aan uw rechterhand en
vervolgt deze weg. Ons pand bevindt zich
aan het einde van de ventweg rechts.

Openbaar vervoer

Bus
Vanaf NS-station Nijmegen CS neemt u
buslijn 2 of 99. Uitstappen bij halte Brabantse
Poort.
Trein
Uitstappen bij NS-station Nijmegen
Dukenburg.
In beide gevallen bereikt u binnen enkele
minuten lopend het Bovemij-gebouw.
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