
 

Routebeschrijving 
 

 

 

Het Juridisch Loket Nijmegen  
 
Bezoekadres 
Kronenburgersingel 2  
6511 AT Nijmegen 
 
Contact 
T 0900 8020 (€ 0,10 p/m) 
www.juridischloket.nl  
 
Neemt u bij uw bezoek alle papieren mee die met de zaak te maken hebben. 
 
Route per auto  
 
Vanaf de A73 (komende vanuit Venlo/Zwolle/Rotterdam/Druten) 

• U rijdt op de A73 en u neemt de afslag Wijchen/Nijmegen richting Nijmegen.  

• Bij het stoplicht gaat u richting Centrum Nijmegen. 

• U rijdt vervolgens op de Wijchenseweg /Graafseweg rechtdoor richting het Centrum (circa 4 à 6 km).  

• Op het Keizerkarelplein neemt u de 4e afslag richting Weurt.  

• Na 100 meter op de rotonde (bij het Kolpinghuis) ziet u aan de rechterzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 
Vanaf de A 325 (komende vanuit Arnhem) 

• U rijdt op de A325 over de Waalbrug de stad Nijmegen binnen.  

• Vervolgens blijft u rechtdoor rijden richting het Centrum.  

• U rijdt op de St. Canisiussingel en vervolgens de Oranjesingel richting het Keizer Karelplein (rotonde).  

• Op de rotonde neemt u de 2e afslag richting Weurt.  

• Na 100 meter op de rotonde (bij Kolpinghuis) ziet u aan de rechterzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 
Vanuit Groesbeek/Berg en Dal/Kleve 

• U rijdt richting Nijmegen Centrum.  

• Op het Keizer Karelplein aangekomen neemt u de afslag richting Weurt.  

• Na 100 meter op de rotonde (bij het Kolpinghuis) ziet u aan de rechterzijde het pand van het Juridisch Loket. 
 
Parkeren 
U kunt uw auto parkeren op de openbare parkeerplaats. Parkeren in Nijmegen is overwegend geregeld met 
Chipknip.  

• U rijdt vanaf het Keizer Karelplein de Nassausingel (richting Weurt) in en maakt u direct (na 20 meter) een 
bocht naar links. 

• Vervolgens rijdt u de parkeerplaats op.  

• U loopt vervolgens richting Kronenburgerpark. 

• Rechts van de rotonde bevindt zich het Kolpinghuis.  

• Daarnaast treft u het pand aan van het Juridisch Loket (op de hoek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juridischloket.nl/
http://jl.ddg443.tamtam.nl/werkwijze/zelf-aan-de-slag/Pages/VoorbereidnaarhetJuridischLoket.aspx
http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx


 

 
 
 

 
 

 
 
 
Route per openbaar vervoer  
Het Juridisch Loket bevindt zich op loopafstand nabij het NS station.  

• U loopt richting het bussstation, via de Spoorstraat (circa 100 meter) naar beneden, richting rotonde (circa 300 
meter) (nabij het Kolpinghuis).  

• Deze rotonde (met een grote zuil in het midden) steekt u rechtover.  

• U ziet recht voor u het pand van het Juridisch Loket aan de Kronenburgersingel 2. 
 

http://jl.ddg443.tamtam.nl/contact/bezoekhetjuridischloket/Pages/default.aspx

