Route, parkeren en andere zaken voor de Havenweg 13 -15 in Nijmegen

Als je voor het pand staat, kun je aanbellen bij mijn naambordje. Op sommige tijdstippen kun je
gewoon naar binnenlopen, omdat de deur open is voor de ‘Dagloners’ die de stad mooi
schoonhouden. Je kan dan doorlopen naar de tweede verdieping. Je loopt tegen een rode deur aan,
die je open kan doen. Mijn ruimte is gelijk de witte deur rechts (beetje achter de rode deur, als je
daar doorheen bent). Als ik nog bezig ben, dat staat het bordje “niet storen” omgedraaid. Je kan dan
even wachten in de gang op de roze stoelen.
Als de deur beneden dicht is, kan het zijn dat je heel even moet wachten omdat ik naar beneden
moet lopen om open te doen.
Parkeren
Helaas is deze omgeving sinds 1 februari 2022 betaald parkeren. Dus als je met de auto komt, hou
daar dan rekening mee!
Je mag links naast het pand gratis parkeren en beneden achter het pand bij Neptun (als je aan komt
rijden links naar beneden rijden), maar daar is niet altijd plek. Er komen borden te staan dat de
plekken beschikbaar zijn voor de havenweg 13-15. Zie de roze cirkeltjes op het kaartje hieronder.
Daar mag je dus gratis staan. Op alle andere plekken is het betaald parkeren.
Ik weet dat iig de parkeerapp parkmobile werkt in Nijmegen, ik weet niet of er ook andere apps
werken.

Voor fietsers, brommers/ scooters is er rechts naast het pand een fietsenrek en plek (groene
cirkeltje op kaartje hierboven)

Route

Als je “Karen Put” op google maps intoets, dan kom je bij het pand aan de havenweg 13-15 terecht.
Mocht je een geschreven route fijn vinden, hieronder staan er een paar vanaf de Oversteek, vanaf
het centrum , vanaf het station en de bushalte, halte havenweg.
Route met de auto via de Oversteek Wanneer je over de nieuwe brug Nijmegen binnenkomt (de
oversteek), ga je bij de rotonde (Nymaplein) als je de brug over bent de eerste weg rechts: S 101
volgen. Bij het volgende kruispunt ga je weer rechts, onder de brug door en rechtdoor de
Weurtseweg op. Stukje doorrijden. Net voorbij Hagemans verf (linkerkant van de weg) ga de naar
links de Havenweg in. Je rijdt de dijk op, steekt het fietspad over richting de waal, lang de waalhaven.
Aan het einde van de weg, op de dijk, ga je naar rechts.
Route vanaf het Keizer Karelplein in de stad Vanaf het Keizer Karelplein kies je de S101, de
Nassausingel (langs de ABN AMRO) en blijf je rechtdoor rijden tot je niet meer kan (langs het
Kronerburgerpark). Dan ga je naar links onder de Heselpoort door. Dan ga je de eerste weg naar
rechts, de Weurtseweg en de eerste échte weg (niet de ventweg) naar rechts. Die weg gaat omhoog
en aan het einde steek je de weg over met een lichte kromming naar rechts. Daar zie je de
waalhaven. Als je rechtdoor rijdt en aan het einde rechts kom je bij de havenweg 13-15.
Lopend vanaf het station: (ongeveer 15 minuten lopen) Ga achter het busstation de Stieltjesstraat
in. Voorbij het politiekantoor naar links de Nieuwe Marktstraat in. Aan het einde naar links onder de
Hezelpoort door. Steek de Voorstadslaan over en loop langs de haven. Bij het fietspad dat de
voorstandslaan kruist ga je naar rechts, je volgt het fietspad langs de haven. Voorbij het
nieuwbouwcomplex ga je de eerste mogelijkheid naar rechts en loop je langs de haven richting de
waal. Aan het einde, op de dijk naar rechts richting Havenweg 13-15.
Met de bus: Bus 85 naar Druten, halte havenweg of een andere bus die bij de halte havenweg stopt.
Als je hier uitstapt, dan loop ietsjes door en dan rechts afslaan naar de Havenweg en helemaal
doorlopen langs de Waalhaven richting de waal. Aan het einde van de weg naar rechts over de dijk
naar Havenweg 13-15.

