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Routebeschrijving KSCC Nijmegen
KSCC Nijmegen Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen. Navigatie: Havenweg Nijmegen.
Medio 2019-2023: Houdt u rekening met bouwwerkzaamheden in de buurt van de Waalhaven. Er kan sprake zijn van kleine wegomleidingen of
verplaatste bushaltes.
Tip: Stel uw navigator in op Havenweg Nijmegen, (sommige navigators verwarren Waalhaven met Waalkade)

Vanaf station Nijmegen
(volg de zwarte route)
Loop het station uit richting centrum en sla buiten linksaf richting het busstation.
U neemt de bus:
Neem bus nr. 5 of 85 en stap uit bij halte Havenweg.

U wilt lopen (circa 15 min.):
Loop het busstation voorbij richting het politiebureau. Neem direct na het
politiebureau de eerste afslag links. Volg de weg (Nieuwe Marktstraat)
naar beneden. Loop rechtdoor voorbij de school aan uw rechterkant.
Loop door het openstaande hek tot het einde van de straat. Sla linksaf, u
loopt direct door een tunneltje. Steek na het tunneltje direct de straat
over. Volg eenmaal overgestoken de straat naar links tot aan het eerste
kruispunt. Sla rechtsaf het fietspad op. U loopt nu op de dijk met aan uw
rechterkant de Waalhaven. U ziet direct het kerkschip liggen. Een groot
wit schip met een geel/zwarte schoorsteen.

Links af door het tunneltje

Komende van de A50 en A73 uit het noorden en zuiden
(volg de blauwe route)
Bij knooppunt Ewijk volg de A73 richting Nijmegen. Volg bij knooppunt
Neerbosscheweg de weg rechtdoor naar de Neerbosscheweg tot aan de
rotonde Gaziantepplein. Neem op de rotonde de tweede afslag Energie
weg (S100). Vervolg tot aan de vierde rotonde (Nymaplein). Neem de
tweede afslag Nymaweg (S101) en sla na 180 meter rechtsaf naar de
Weurtseweg. Volg de Weurtseweg en neem de negende straat naar links
de Havenweg in. Over de dijk ziet u direct het kerkschip liggen. Een groot
wit schip met een geel/zwarte schoorsteen.

Energieweg bij Industrieplein

Komende vanaf Arnhem en Lent over de nieuwe brug De Oversteek
(volg de rode route)
Neem de eerste rotonde (Nymaplein) de eerste afslag rechtsaf en na 180
meter weer rechtsaf naar de Weurtseweg. Volg de Weurtseweg en neem
de negende straat naar links de Havenweg in. Over de dijk ziet u direct
het kerkschip liggen. Een groot wit schip met een geel/zwarte
schoorsteen.

U kunt gratis parkeren bij de Waalhaven binnen de witte vakken (buiten de witte
vakken wordt bekeurd) of op het weggetje op de dijk boven het schip.
Let op: aan het einde van het parkeerterrein zijn enkele parkeervakken waarvoor
u moet betalen. Deze zijn aangegeven door een ‘betaald parkeren’ bord.

De Oversteek brug
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