
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Nijmegen 

Bedrijfsbureau 

 

Adres 

Wijchenseweg 102 

6538 SX  Nijmegen 

088 585 86 00 

 

Parkeren 

Het is betaald parkeren. 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit Arnhem (A325) 
 Op de A325 volgt u de borden richting Nijmegen. 

 Vervolgens volgt u twee rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de 

stadsroute S100, Graaf Alardsingel. 

 Rijd 2,7 kilometer door en neem op de rotonde de tweede afslag naar de 

Verlengde Energieweg (S100). 

 Na 1,3 kilometer, neem de tweede afslag op de rotonde naar de Energieweg 

(S100). 

 Na 760 meter, neem de tweede afslag op de rotonde, vervolg uw weg op de 

Energieweg (S100). 

 Na 300 meter, neem de derde afslag op de rotonde naar de Neerbosscheweg 

(S100). 

 Na 1,1, kilometer, sla rechtsaf naar de Graafseweg/Brabantse poort (S103). 

 Vervolg uw route op de Wijchenseweg, u rijdt over het Maas-Waal kanaal en 

aan uw linkerhand langs een meubelboulevard. 

 Aan het einde van de Wijchenseweg rijdt u een grote rotonde met fontein op 

(Takenhofplein). Neem de vierde afslag op de rotonde (u gaat geheel rond). 

 Meteen na de rotonde gaat u rechtsaf de parallelweg op. Visio bevindt zich in 

het eerste gebouw aan uw rechterhand. 

 

Vanuit Den Bosch/Eindhoven (A50) 
 Volg de borden naar Nijmegen 

 Volg op het knooppunt Bankhoef de borden A326 richting Wijchen/Nijmegen 

 Neem de tweede afslag op het Palkerplein richting Wijchenseweg/N326 



 
 

   

 

 U rijdt recht op een grote rotonde met fontein af (Takenhofplein). Neem hier 

de tweede afslag richting Wijchenseweg. 

 Meteen na de rotonde gaat u rechtsaf de parallelweg op. Visio bevindt zich in 

het eerste gebouw aan uw rechterhand. 

 

Vanuit Venlo (A73) 
 Volg de borden Venray/Nijmegen/A73. 

 Neem bij het knooppunt Lindenholt afslag 1a Nijmegen/Wijchen/ 

’s Hertogenbosch N326. 

 Sla rechtsaf naar Wijchenseweg/N326 (borden naar Nijmegen) 

 U rijdt recht op een grote rotonde met fontein af (Takenhofplein). Neem hier 

de tweede afslag richting Wijchenseweg. 

 Meteen na de rotonde gaat u rechtsaf de parallelweg op. Visio bevindt zich in 

het eerste gebouw aan uw rechterhand.   

 

Vanuit Rotterdam/Tiel (A15) 
 Volg de borden richting Arnhem/Nijmegen 

 Volg op het knooppunt Valburg de twee rechterrijstroken, borden A50/E31 

richting Venlo/Nijmegen/Köln 

 Volg bij het knooppunt Ewijk de tweede rijstrook van rechts om de borden 

A73/E31 richting Nijmegen/Venlo/Köln te volgen 

 Houd links aan bij de splitsing en volg de borden A73/E31 

Nijmegen/Venlo/Köln 

 Neem bij het knooppunt Lindenholt afslag 1a Nijmegen/Wijchen/’s 

Hertogenbosch N326 

 Sla rechtsaf naar Wijchenseweg/N326 (borden naar Nijmegen) 

 U rijdt recht op een grote rotonde met fontein af (Takenhofplein). Neem hier 

de tweede afslag richting Wijchenseweg. 

 Meteen na de rotonde gaat u rechtsaf de parallelweg op. Visio bevindt zich in 

het eerste gebouw aan uw rechterhand 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 86 00. 

 

 

 

 


