
 

Nederlands (English on page 2):  

Het kantoor van de Loendersloot Groep is gevestigd aan de Nieuwe Dukenburgseweg 9, 

6534 AD Nijmegen.  

Per auto: Benader Nijmegen via de A73 (vanuit het noorden en westen via de A50). Volg de 

A73 en verlaat de A73 voor Nijmegen bij knooppunt Neerbosch of afrit 1a (Wijchen). In beide 

gevallen volgt u de borden richting Nijmegen en wordt u naar de Nijmeegse randweg S100 

geleid. Volg hier de S100 richting Malden. Na het spoorviaduct bij station Nijmegen Goffert 

gaat u de eerste doorgaande weg rechtsaf, richting ‘Novio Tech Campus’. Vervolgens neemt 

u de tweede weg linksaf en rijdt u recht op de Gamma af. Ons kantoor bevindt zich in het 

gebouw direct links aan deze weg.  

Per openbaar vervoer en te voet: Reis per trein naar station Nijmegen Goffert en loop 

vervolgens richting de ‘Novio Tech Campus’. Volg het voetpad langs de Hoofdentree van dit 

gebouw. U geraakt dan bij een volgende kruising met verkeerslichten. Hier steekt u de brede 

doorgaande weg over en loopt u vervolgens rechtsaf op het voetpad aan de linkerzijde van 

de Nieuwe Dukenburgseweg. Ons kantoor bevindt zich in het eerste gebouw direct links van 

dit voetpad.  

Per fiets: Gebruik het knooppuntennetwerk naar knooppunt 21 vlakbij station Nijmegen 

Goffert. Vanaf daar richting knooppunt 13. Na het oversteken van een doorgaande weg 

(Muntweg) het doorgaande fietspad volgen en de eerste fietsoversteek naar rechts nemen. 

Zo kom je op een fietspad aan de linkerzijde van de Nieuwe Dukenburgseweg. Bij het 

volgende kruispunt met verkeerslichten afstappen en de laatste 50 meter rechtdoor lopen op 

het voetpad langs het fietspad (tegen de rijrichting in). Ons kantoor bevindt zich in het eerste 

gebouw direct links van dit voetpad.  

 



 

English (Dutch on page 1):  

Our office is located at Nieuwe Dukenburgseweg 9, 6534 AD Nijmegen, The Netherlands 

By car: Approach Nijmegen via the A73 motorway. Leave the A73 via junction Neerbosch or 

junction 1a (Wijchen). Either way, follow the signs into Nijmegen, which will take you to the 

S100-road. Take the S100-road towards Malden. After passing under the railway at 

Nijmegen Goffert station, take the first through road to the right, towards ‘Novio Tech 

Campus’. Then, take the second road to the left taking you towards the Gamma store. Our 

office can be found in the first building, immediately on the left side of the road. 

By public transport and on foot: Travel by train to Nijmegen Goffert station and walk 

towards ‘Novio Tech Campus’. Follow the footpath by the main entrance of this building. It 

takes you to a junction with traffic lights. Here, cross the main road and walk to the right via 

the adjacent footpath on the left side of the Nieuwe Dukenburgseweg. Our office can be 

found in the first building on the left side of the road.  

By bicycle: Use the Dutch cycle junction-network to junction 21 near station Nijmegen 

Goffert. From there, follow the signs towards junction 13. After crossing a through road 

(Muntweg), keep following the main cycle path. Take the first wide cycle crossing to the right. 

This takes you onto a cycle path on the left side of the Nieuwe Dukenburgseweg. Dismount 

at the next traffic lights and walk straight on via the footpath next to the cycle path (against 

the flow of traffic). Our office can be found in the first building on the left side of the road 
 


