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 Vanaf Nijmegen Centraal Station 
Bus 10 (Heijendaalshuttle). Deze bus stopt RECHTS van het station (overige bussen staan links). Uitstappen bij halte Kapittelweg recht tegenover de school.  

 Vanaf NS-station Nijmegen Heijendaal 
Dit station is op 10 minuten lopen verwijded van de HLO. Verlaat het perron aan de kant van spoor 1. Sla na de fietsenstalling rechtsaf (Verlengde Groenestraat). Loop aan de 
linkerkant van de weg op het trottoir. Sla na huis-nummer 51 links het voetpad in. Houdt aan het eind van het voetpad rechts aan en steek de parkeerplaats over. Ga onderaan 
de trap linksaf. Vervolgens ziet u recht voor u het gebouw van de HLO (rode baksteen).  

MET DE AUTO 

 Vanuit Rotterdam (A15) en Apeldoorn / Zwolle (A50) 
Bij knooppunt Valburg richting Bemmel / Kleve (A15).  
Bij knooppunt Ressen richting Kleve / Nijmegen (A325).  
Over de Waalbrug na ± 1 km linksaf richting Universiteit/UMC Radboud.  
Na het viaduct over het spoor de tweede weg rechtsaf (Kapittelweg) richting het Radboud ziekenhuis.  
Parkeermogelijkheid 1: Na 50 m rechtsaf parkeerplaats Kapittelweg. Indien de slagbomen dicht zijn melden via intercom. Het HLO gebouw en HAN BioCentre (Instituut Applied 
Sciences) liggen achter het gebouw aan de Kapittelweg (zie ook plattegrond) aan de laan van Scheut 2.  
Parkeermogelijkheid 2: Na 500 m rechtsaf (Laan van Scheut). De HLO voorbijrijden (roodstenen gebouw rechts) en parkeren in parkeergarage aan de rechterhand. De slagbo-
men openen automatisch.  

 Vanuit Arnhem via de A325 naar Nijmegen.  
Over de Waalbrug na ± 1 km linksaf richting Universiteit / UMC Radboud.  
Na het viaduct over het spoor de tweede weg rechtsaf (Kapittelweg) richting het Radboud ziekenhuis.  
Parkeermogelijkheden: Zie ‘Vanuit Rotterdam’ 

 Vanuit 's-Hertogenbosch via de A50 en A326 naar Nijmegen.  
Na de brug over kanaal rechtsaf richting Universiteit/Ziekenhuizen.  
Volg de borden naar het Radboud ziekenhuis. U nadert het ziekenhuis via de Sint Annastraat.  
Na het ziekenhuis, bij de verkeerslichten rechtsaf (Kapittelweg), bord Hogeschool volgen.  
Parkeermogelijkheid 1: Na 200 m linksaf (Laan van Scheut). De HLO voorbijrijden (roodstenen gebouw rechts) parkeren in parkeergarage aan de rechterhand. De slagbomen 
openen automatisch. Parkeermogelijkheid 2: Na 250 m linksaf parkeerplaats Kapittelweg. In het geval de slagbomen dicht zijn melden via intercom. Het HLO gebouw en HAN 
BioCentre (Instituut Applied Sciences) liggen achter het gebouw aan de Kapittelweg (zie ook plattegrond) aan de laan van Scheut 2. 

 Vanuit Boxmeer/Venlo via de A73 naar Nijmegen.  
Neem afrit 3 Malden/Nijmegen.  
Richting Nijmegen en vervolgens rechtdoor richting het Radboud ziekenhuis.  
Na het ziekenhuis, bij de verkeerslichten rechtsaf (Kapittelweg), bord Hogeschool volgen.  
Parkeermogelijkheden: Zie ‘Vanuit ’s-Hertogenbosch’. 
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