Routebeschrijving Helen Dowling Instituut Nijmegen
Adres: Kerkenbos 1002, 6546 BA Nijmegen
Met de auto
Vanaf de A73 vanuit Utrecht/ Arnhem
Bij het knooppunt Neerbosch volgt u de 2 rechterrijstroken richting Nijmegen-Dukenburg (borden
E31/A73). Vervolgens neemt u afslag 1a en gaat u linksaf, de Wijchense weg/ N326 op. Op de
rotonde (Takenhofplein) neemt u vervolgens de derde afslag, IJpenbroekweg. Sla na 250 meter
linksaf naar de Weijbroekweg (bedrijvenpark Lindenholt). U gaat daarna weer linksaf naar het
Kerkenbos. U vervolgt de weg en na een flauwe bocht naar rechts bevindt Kerkenbos 1002 zich aan
uw rechterkant. U kunt voor het bedrijfspand parkeren.
Vanaf de N325 vanuit Arnhem
Bij Nijmegen Noord volgt u de 2 rechterrijstroken richting Beuningen/ ’s Hertogenbosch. U bevindt
zich op de Graaf Alardsingel/ S100. Steek de brug De Oversteek over en vervolg uw weg over de
S100. Ga bij de volgende 3 rotondes steeds rechtdoor. Bij de 4e rotonde (Gaziantepplein) neemt u de
tweede afslag naar de Neerbosscheweg. Volg de 2 linkerrijstroken om linksaf te slaan naar
de IJpenbroekweg. Na 1,5 kilometer slaat u rechtsaf naar de Weijbroekweg (bedrijvenpark
Lindenholt). Aansluitend gaat u linksaf het Kerkenbos in. U vervolgt de weg en na een flauwe bocht
naar rechts bevindt Kerkenbos 1002 zich aan uw rechterkant. U kunt voor het bedrijfspand parkeren.
Vanaf de A50 vanuit ’s Hertogenbosch
Bij het knooppunt Bankhoef kiest u de A326, richting Wijchen/ Nijmegen. Vervolg uw weg op de A326.
Op de tweede rotonde (Takenhofplein) neemt u de derde afslag, IJpenbroekweg. U gaat linksaf de
Weijbroekweg in (bedrijvenpark Lindenholt). U gaat daarna weer linksaf naar het Kerkenbos. U
vervolgt de weg en na een flauwe bocht naar rechts bevindt Kerkenbos 1002 zich aan uw rechterkant.
U kunt voor het bedrijfspand parkeren.
Vanaf de A73 vanuit Venlo
U neemt afslag 1a, en gaat rechtsaf, richting de Wijchense weg/ N326. Op de rotonde (Takenhofplein)
neemt u de derde afslag, IJpenbroekweg. U gaat linksaf de Weijbroekweg in (bedrijvenpark
Lindenholt). Aansluitend gaat u linksaf het Kerkenbos in. U vervolgt de weg en na een flauwe bocht
naar rechts bevindt Kerkenbos 1002 zich aan uw rechterkant. U kunt voor het bedrijfspand parkeren.

Parkeren
U kunt voor de deur van het bedrijfspand op Kerkenbos 1002 parkeren. Het HDI bevindt zich in dit
pand.

Openbaar vervoer
Het dichtstbijzijnde treinstation is Nijmegen Dukenburg. Vanaf dit station is het 10 tot 15 minuten
lopen naar het HDI. U loopt richting het Spijkerhofplein. Als u aan de kant van de stationswinkel
uitstapt gaat u richting de bussen en gaat u onder het spoor door. Vervolg uw weg over
Spijkerhofplein. Na 300 m slaat u linksaf, de Valkenaerhof in. U loopt rechtdoor en steekt de
IJpenbroekweg over. Na 200 meter slaat u linksaf en na 10 meter weer rechtsaf. Loop rechtdoor tot
aan het Kerkenbos. Sla hier rechtsaf. Vervolg uw weg tot aan de T-splitsing. Het HDI bevindt zich in
het pand recht voor u, aan de overkant van de straat.

