
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Nijmegen 

 

Adres 

Javastraat 104 

6524 MJ Nijmegen 

088 585 89 40 

 

Parkeren 

U kunt (betaald) parkeren in de Javastraat. 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit de richting Malden, Venlo (A73) 
 U komt Nijmegen binnen via de Sint Annastraat. U blijft steeds rechtdoor 

rijden. Aan uw rechterhand passeert u het Universitair Medisch Centrum 

Nijmegen (Radboud). 

 U rijdt de spoorbrug over en bij de derde straat rechtsaf (Fransestraat). 

 De eerste weg rechts is de Javastraat. Visio ligt na 300 meter aan uw 

rechterzijde. 

 

Vanuit de richting Arnhem (A325) 
 U komt Nijmegen binnen via de Oranjesingel. 

 Volg de weg tot aan de rotonde Keizer Karelplein. Rijd de rotonde bijna rond 

en volg de richting Groesbeek. 

 U rijdt nu de Sint Annastraat op, sorteer direct links voor. 

 Na 100 meter slaat u linksaf (Groesbeekseweg) 

 Vervolgens neemt u de derde zijstraat rechts (Fransestraat). 

 De tweede weg links is de Javastraat. Visio ligt na 300 meter aan uw 

rechterzijde. 

 

Vanuit de richting Wijchen, Grave (A50) 
 U komt Nijmegen binnen via de Graafseweg. 

 Volg de weg naar het centrum tot de rotonde Keizer Karelplein. 

 Op de rotonde neemt u de eerste afslag rechts. 

 U rijdt nu Sint Annastraat op, sorteer direct links voor. 

 Na 100 meter slaat u linksaf (Groesbeekseweg). 

 Vervolgens neemt u de derde zijstraat rechts (Fransestraat). 



 
 

   

 

 De tweede weg links is de Javastraat. Visio ligt na 300 meter aan uw 

rechterzijde. 

 

Vanuit de richting Groesbeek (N271) 
 U komt Nijmegen binnen via de Groesbeekseweg. 

 U rijdt rechtdoor, ook op de verschillende kruisingen. 

 Aan uw rechterzijde passeert u het voormalige kazernecomplex Limos 

(kruising Archipelstraat). 

 Na deze kruising slaat u bij de vierde zijstraat linksaf (Fransestraat). 

 De tweede weg links is de Javastraat. Visio ligt na 300 meter aan uw 

rechterzijde. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze organisatie via 088 585 89 40 of 

nijmegen@visio.org. 
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