
 

Routebeschrijving en plattegrond  

Expertisecentrum Nederlands 

 
Het Expertisecentrum Nederlands is uitstekend bereikbaar per bus, trein en auto. 

 

Adresgegevens 

Expertisecentrum Nederlands 

Toernooiveld 9 

6525 ED Nijmegen 

(gebouw de Gele Vlieger) 

 

Let op! De straatnummers op Toernooiveld staan niet op een logische volgorde. 

Bekijk de plattegronden in deze beschrijving voor meer informatie. 

 

Openbaar vervoer 

Plan uw reis via 9292.nl naar bushalte/treinstation Nijmegen Heyendaal of bushalte 

Huygensgebouw en vervolg uw reis vanaf daar te voet naar de Gele Vlieger (circa 15 

minuten lopen vanaf station Nijmegen Heyendaal en circa 10 minuten lopen vanaf 

bushalte Huygensgebouw).  

 

Auto 

Het Expertisecentrum Nederlands bevindt zich op het campusterrein van de Radboud 

Universiteit Nijmegen. Vanaf alle invalswegen in Nijmegen staat de Radboud 

Universiteit aangegeven op de ANWB-wegwijzers. Het Expertisecentrum Nederlands 

is te bereiken via de Heyendaalseweg en de Driehuizerweg. 

 

Parkeren 

Wanneer u het Toernooiveld oprijdt (vanuit het noorden), rijdt u de bocht door tot 

na het HFML-gebouw. Daarna gaat u links door de slagbomen waar u (betaald) kunt 

parkeren (zie afbeeldingen bij ‘plattegronden’). Deze parkeerplaats ligt direct voor de 

Gele Vlieger. 

 

Wanneer u het Toernooiveld oprijdt (vanuit het zuiden), rijdt u door tot na 

het UBC-gebouw. Daarna gaat u rechts door de slagbomen waar u (betaald) kunt 

parkeren (zie afbeeldingen bij ‘plattegronden’). Deze parkeerplaats ligt direct voor de 

Gele Vlieger. 

http://www.9292.nl/
https://www.google.com/maps/place/Nijmegen+Heyendaal/@51.8263485,5.8678576,582m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c708fa3e9d1e55:0xe4da6aabcb6c6ddd!8m2!3d51.8267472!4d5.8677319
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enNL841NL842&tbm=lcl&sxsrf=ACYBGNQoHZFyRA0v7XmlBRlafKvw6Z4Qyg:1573486613311&q=Huygensgebouw&rflfq=1&num=20&stick=H4sIAAAAAAAAACVQu03EQBSUAxAJkRGBoyvh_T8dkFDEIVkXnGRLoNMJyqEC6qIKZo_E652d9-bzcL_MXaXJnaSET7O3Lk-sFWJt4S7tUS3CQHEj83YL1jYnysGNsibBsJSblrPzMrt3J_gVwd2marnMjKuocjBlmHmpDVAiosKpxNjKJLEUVCr17EgrDwMAVDSlrTAfXNIYG7Yyko1cSaXwL942uHBkDjVJZ8HWWzDu6qgqLFRz5EsaKFuExIid2gzRWuZUASmQITtz6NVYi5gt2mkC0eb_YLDdKIE5MgRPGbetkqyqZQUPYsPt7Ib6klMQQdCYSA9qBHljACKwSF6xzIEGsp00y4vQjdXPNP1Oz6_r9rFuh699PePY9_NhOx7fv-8eXy6fJ7yd1rf9cv0DZcvDN94BAAA&ved=2ahUKEwigsZS1vuLlAhWHI1AKHe5zDbkQjHIwJHoECBYQBQ&rldimm=9883719703097091593&tbs=lrf:,lf:1#rlfi=hd:;si:9883719703097091593;mv:[[51.89121041586155,5.975825312988263],[51.75454994382817,5.5765409501952945],null,[51.822931999999994,5.776183131591779],12]


 

Op de campus geldt van maandag tot en met vrijdag (behalve op officiële 

feestdagen) van 07:00 tot 18:00 uur betaald parkeren. Het parkeertarief voor 

bezoekers bedraagt € 2,00 per uur, met een maximum van € 10,00 per dag. Alleen 

betaling mogelijk met pin of creditcard. Als de parkeertijd minder dan een half uur is, 

kunt u gratis het terrein op en af rijden. 

 

Mochten onverhoopt de parkeerplaatsen voor het gebouw bezet zijn, dan kan 

gebruik worden gemaakt van andere parkeerplaatsen op de campus, zoals de 

parkeerplaats achter het gebouw Mercator 1 en Mercator 2. Vanaf hier loopt u in 5 

minuten naar het Expertisecentrum Nederlands (zie afbeeldingen bij ‘plattegronden’). 

 

Vragen 

Heeft u vragen? Stuur een mail naar info@expertisecentrumnederlands.nl of bel met 

0031 24 382 32 32. 

 

  

mailto:info@expertisecentrumnederlands.nl


 

Plattegronden 

Het Expertisecentrum Nederlands bevindt zich in gebouw 20. 

 
  



 

 
 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


