
TREIN/lopend 

Kom je met de trein, stap dan uit op Nijmegen Centraal. Je kunt naar mijn huis lopen (± 
10 minuten). Je staat met je rug naar de uitgang, steekt het plein over naar de stoep en gaat 
rechtsaf. Je laat de van Schaeck Mathon singel en de van Oldenbarneveldstraat links 
liggen. Na aldus een paar keer stoep op - stoep af  te zijn gegaan zie je rechts een hotel en 
daarnaast het nieuwe ROC-gebouw. Die laat je allemaal rechts liggen en jij houdt links aan, 
de Arend Noordduynstraat in; hij loopt ietwat omhoog. Aan je rechterhand heb je dan een 
parkje met mozaïeken. Je komt even later vanzelf aan een drukke weg, de Graafseweg, en 
steekt die bij de stoplichten over. Je loopt vervolgens weer rechtdoor, de Burghardt van de 
Berghstraat in, tot je links een woonwinkel en een supermarkt van de Coöp, ziet, rechts een 
groentewinkel en een kapperszaak. Daar ga je rechtsaf de straat met de glasbakken in. 
Deze heet eerst Leemptstraat, en gaat even later als Jan van Galenstraat verder. Tel de 
zijstraten aan je linkerhand. De derde moet je hebben: de St. Stephanusstraat. Die ga je 
linksaf in. De tweede rechts is dan de Schoolstraat. Het eerste laagbouwhuis om de hoek is 
nummer 112. Je bent er. 
 

AUTO 

1. Vanuit Arnhem kom je via Bemmel en Lent (!!) over de Waalbrug Nijmegen binnen. 

 (N.B. Laat je niet zodra het wordt aangegeven vòòr Arnhem al naar Nijmegen leiden, 

want dan rijd je via Ewijk en dat is erg om; bovendien klopt de verdere 

routebeschrijving dan niet meer!).  
[vanaf de A12 kun je ofwel een stukje door Arnhem heen, of eerst naar het zuiden (richting 
Wychen) en bij knooppunt Valburg weer naar het oosten, richting Bemmel; kijk even op de 
kaart wat je het handigst vindt.]  

Meteen over de Waalbrug - in Nijmegen - heb je een verkeersplein. Houd daar richting 
Venlo en ’s-Hertogenbosch aan. Je rijdt nu op de Oranjesingel, een rechte weg. Na een 
aantal stoplichten kom je op het Keizer Karelplein, een rotonde. Die ga je driekwart rond. Je 
slaat af in de richting Groesbeek/ Malden, Mook. Dit is de St Annastraat.  

Onmiddellijk krijg je weer stoplichten. Daar blijf je rechtdoor koersen: Malden, Mook. Bij 
de volgende kruising - die al heel snel volgt - rijd je ook nog rechtdoor. Let dan op. Je bent 
er bijna. De eerstvolgende mogelijkheid rechts moet je rechtsaf, bij banketbakkerij Pruyn, de 

St Stephanusstraat in. De tweede straat links is de Schoolstraat. Daar draai je in. Het 

eerste laagbouwhuis rechts is nummer 112. Je bent er. 
 

2. Vanuit Eindhoven/ ’s-Hertogenbosch houd je alsmaar Nijmegen Centrum aan tot aan 
het Keizer Karelplein, een rotonde. Daarop één kwart rond (de eerste rechts dus). Dit is 
richting Groesbeek/ Malden, Mook. 

Onmiddellijk krijg je weer stoplichten. Daar blijf je rechtdoor koersen: Malden, Mook. Bij 
de volgende stoplichten - die al heel snel volgen - rijd je ook nog rechtdoor. Let dan op. Je 
bent er bijna. De eerstvolgende mogelijkheid rechts moet je rechtsaf, bij banketbakkerij 

Pruyn, de St Stephanusstraat in. De tweede straat links is de Schoolstraat. Daar draai je in. 

Het eerste laagbouwhuis rechts is nummer 112. Je bent er.  

 

3. Kom je vanuit het zuiden via Venlo (A73), dan moet je afslag 3 richting Malden/ 

Groesbeek/ Mook nemen. Bij de stoplichten linksaf richting Nijmegen. Je komt dan 
over de St Annastraat Nijmegen binnen, volg dan alsmaar richting centrum, steeds 
rechtdoor. Rechts van je ligt op een gegeven moment het Academisch Ziekenhuis St 
Radboud en het universiteitsterrein. Even verderop volgt een kruising met stoplichten. 
Daarna zie je links een benzinestation (dat je gewoon links laat liggen; ik noem het slechts 
ter oriëntatie). Je rijdt meteen daarna over een spoor dat onder de weg door gaat, waarna 
onmiddellijk weer stoplichten. Gewoon nog rechtdoor blijven rijden. Even later volgen weer 
stoplichten (je kunt er voorsorteren voor linksaf. Niet doen, nog even rechtdoor gaan.) Let nu 
op. Je bent er bijna. Ga de eerstvolgende zijstraat linksaf, bij banketbakkerij Pruyn, de St 
Stephanusstraat in. (N.B.Het lijkt alsof er geen zijstraat komt en alsof je niet linksaf mag, 
maar de streep wordt onderbroken, dus het mag wel!)   



De tweede zijstraat links is de Schoolstraat. Het eerste laagbouwhuis om de hoek is 
nummer 112. Je bent er. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


