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Routebeschrijving De Vasim 

Navigatieadres 
Omdat het parkeerterrein van De Vasim aan de achterzijde van het pand ligt, is het logischer om te 
navigeren naar: Latensteinweg, 6541 AH Nijmegen. 
 

Met de auto 
Vanaf S100 De Oversteek  

Via de A325 kunt u in Nijmegen Lent, ter hoogte van het treinstation, rechtsaf de Graaf 

Alardsingel/S100 op. U komt via stadsbrug De Oversteek Nijmegen binnen. Als u de brug over bent 

komt u bij een rotonde uit. Neem de 1ste afslag, de S101 op. Vervolg de weg naar de Waalbandijk. 

Neem de eerste afslag links, de Latensteinweg op. De Vasim en de poort tot het Vasim-terrein 

liggen aan uw rechterhand.  

 

Vanaf Het Keizer Karelplein  

Neem op Het Keizer Karelplein de afslag naar de Nassausingel/S101/S102 (richting 

Weurt/Beuningen/Industrieterrein Noordkanaalhaven). Rijd deze weg af, langs het park, totdat u 

bij een T-splitsing komt. Ga hier links, de Lange Hezelstraat (S101) op. Neem de 1e afslag rechts, de 

Weurtseweg (S101) op. Rijd de Weurtseweg af totdat u aan uw rechterhand de Winselingseweg ziet. 

Na 100 meter komt er een kruising, sla hier linksaf. De padelbanen en boxschool ziet u aan uw 

rechterkant. Ga onder de nieuwe brug door. U ziet het gebouw van de Vasim al aan uw rechterhand 

liggen. Sla de eerste weg rechtsaf (Latensteinweg). De Vasim en de poort tot het Vasim-terrein 

liggen nu aan u rechterhand.  

 

Vanaf de A73  

Als u vanaf de A73 Nijmegen binnenkomt gaat u bij de tweede stoplichten linksaf: u bent nu op de 

Energieweg. Na twee kleine rotondes (rechtdoor), 2 stoplichten (rechtdoor) en de grote rotonde 

‘Industrieplein’ (rechtdoor), komt u bij de grote rotonde ‘Nymaplein’. Neem op deze rotonde de 2e 

afslag, de Waalbandijk op. Neem de eerste afslag links, de Latensteinweg op. De Vasim en de poort 

tot het Vasim-terrein liggen aan u rechterhand. 

 

Met de (OV)fiets 
Vanaf Station Nijmegen centraal fiets je in Noordelijke richting langs Doornroosje naar beneden de 

Stieltjesstraat in. Direct na het politiebureau sla je linksaf de Nieuwe Marktstraat in (let op, ga niet 

de fietsbrug op). Deze fiets je helemaal uit tot de Lange Hezelstraat. Daar sla je linksaf en ga je 

onder de spoortunnel door. Volg het fietspad en sla daarna rechtsaf de Weurtseweg op. Ga daarna 

de tweede straat rechts de Havenweg op en bovenaan gelijk links naar de Waalbandijk. Dit fietspad 

kan je helemaal volgen, langs het Honigcomplex, richting de nieuwe brug de Oversteek. Ga 
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uiteindelijk onder de nieuwe brug door via de Nymaweg, je ziet De Vasim al aan je rechterkant. De 

Latensteinweg is daarna de eerste straat rechts. Hier is de toegang tot het Vasim-terrein. 

 

Met de bus 
Er stopt een bus direct voor de Vasim, bushalte Nymaweg. De lijnen 3, 5 en 14 stoppen hier. 

Deze halte is nieuwe en wordt nog niet op navigatiesoftware weergegeven. 

 

Parkeren 
Er is ruime parkeermogelijkheid op het terrein voor De Vasim. Vanaf de Latensteinweg is de 

parkeerplaats bereikbaar en vanaf hier is het nog enkele meters lopen naar de westingang van De 

Vasim. 

 


