Hoe kunt u ons bereiken?
Openbaar vervoer:
Bureau eMMe is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijn 2 (richting
Maartenskliniek) vertrekt overdag ieder kwartier vanaf Centraal Station Nijmegen.
Uitstappen bij halte Huygensweg halverwege de Berg en Dalseweg. Van daaruit is
het nog circa 100 meter lopen naar nummer 127.
Met de auto
Navigatiesysteem of routeplanner
Indien u gebruik maakt van een routeplanner of navigatiesysteem kunt u het
volgende invoeren: Berg en Dalseweg 127, 6522 BE Nijmegen.
Op de site van Routenet kunt u een gedetailleerde routebeschrijving downloaden.
Vul bij adresgegevens de postcode in: 6522 BE Nijmegen.
Routebeschrijving
Vanuit Arnhem via Lent (A325)
U komt over de Waalbrug Nijmegen binnen. Vanaf de Waalbrug rechts
voorsorteren en de borden Berg en Dal/Sint Maartenskliniek volgen.
Op de Mr. Franckenstraat na 200 meter links afslaan naar de Berg en Dalseweg.
Na 800 meter heeft u aan uw linkerkant nummer 127 bereikt.
Vanuit Utrecht/Zwolle
U rijdt via de A12/A50 (Utrecht) of de A50 (Zwolle) richting Nijmegen. Bij knooppunt
Valburg gaat u richting Kleve/Bemmel/Nijmegen-Noord (A15). Hierna afslag A325
naar Nijmegen. Zie verder bij: vanuit Arnhem.
Vanuit Rotterdam/Tiel
U komt via de A15. Bij knooppunt Valburg richting Nijmegen Noord aanhouden.
Hierna afslag A325 richting Nijmegen. Zie verder bij: vanuit Arnhem.
Vanuit Venlo/'s Hertogenbosch
U rijdt op de A73 (Venlo) of A326 (Den Bosch). Bij knooppunt Lindenholt richting
Nijmegen. U volgt de weg tot aan het Keizer Karelplein. Hier gaat u richting Arnhem
(tweede afslag) en na enkele kruisingen slaat u rechtsaf richting Berg en Dal/Sint
Maartenskliniek. U volgt de Berg en Dalsweg gedurende 1 kilometer totdat u aan
uw linkerkant nummer 127 heeft bereikt.
Parkeren
U rijdt het terrein op tot achteraan. Hier bevinden zich gereserveerde
parkeerplaatsen voor de gevestigde bedrijven. Bureau eMMe heeft hier ook de
beschikking over een aantal parkeerplaatsen. Indien deze vrij zijn, kunt u hier gratis
gebruik van maken. Wij raden u aan om van te voren contact met ons op te nemen
om te informeren of gebruik gemaakt kan worden van deze parkeergelegenheid.
Plattegrond: zie achterzijde
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