Routebeschrijving Cultuurspinnerij De Vasim
Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen
Vanaf S100 De Oversteek
Via de A325 kunt u in Nijmegen Lent, ter hoogte van het treinstation, rechtsaf de Graaf
Alardsingel/S100 op. U komt via stadsbrug De Oversteek Nijmegen binnen. Als u de brug over bent
komt u bij een rotonde uit. Neem de 1ste afslag, de S101 op. Vervolg de weg naar de Waalbandijk.
Neem de eerste afslag links, de Latensteinweg op. De Vasim en de poort tot het Vasimterrein liggen
aan u rechterhand.
Vanaf Keizer Karel rotonde
Neem op de Keizer Karel rotonde de afslag naar de Nassausingel/S101/S102 (richting
Weurt/Beuningen/Industrieterrein Noordkanaalhaven). Rijd deze weg af, langs het park, totdat u bij
e
een T-splitsing komt. Ga hier links, de Lange Hezelstraat (S101) op. Neem de 1 afslag rechts, de
Weurtseweg (S101) op. Rijd de Weurtseweg af totdat u aan uw rechterhand de Winselingseweg ziet.
Als u de Winselingseweg in rijdt, ziet u na 100 meter bij de kruising linkerhand een bord met het logo
en adres van Cultuurspinnerij De Vasim. Sla hier linksaf – let op: het rijwielverkeer van de
snelfietsroute heeft op deze kruising voorrang! Ga onder de nieuwe brug door. U ziet het gebouw van
de Vasim al aan uw rechterhand liggen. Sla de eerste weg rechtsaf (Latensteinweg). De Vasim en de
poort tot het Vasimterrein liggen nu aan u rechterhand.
Vanaf de A73
Als u vanaf de A73 Nijmegen binnenkomt gaat u bij de tweede stoplichten linksaf: u bent nu op de
Energieweg. Na twee kleine rotondes (rechtdoor), 2 stoplichten (rechtdoor) en de grote rotonde
e
‘Industrieplein’ (rechtdoor), komt u bij de grote rotonde ‘Nymaplein’. Neem op deze rotonde de 2
afslag, de Waalbandijk op. Neem de eerste afslag links, de Latensteinweg op. De Vasim en de poort
tot het Vasimterrein liggen aan u rechterhand.
Bezoekers activiteiten en kantoren
Sla op de Latensteinweg rechtsaf het terrein van Cultuurspinnerij De Vasim op.
Bezoekers activiteiten – ingang West:
Houdt hier links aan en parkeer uw auto bij de ‘zwevende caravan’, bij de publieksingang.
Bezoekers kantoor Vasim – ingang Zuid:
Hebt u een afspraak op kantoor houdt dan rechts aan en parkeer uw auto voor de betonnen blokken
(het terrein aan de zuidkant van het gebouw dient vrijgehouden te worden ivm laden en lossen
bedrijven Vasim).
Afgeven/ophalen postpakketten en goederen
Afleveren postpakketjes – Ingang Zuid:
Sla rechtsaf, en rijdt het terrein van Cultuurspinnerij De Vasim op. Houdt hier rechts aan en parkeer
bij de metalen trap bij ingang Zuid. Dit is alleen toegestaan voor het afgeven van postpakketten.
Goederen evenementenhal/expeditie - Ingang Noord:
Via Latensteinweg: Sla op het eind van de Latensteinweg rechtsaf, de Winselingseweg in. Na 100
meter vindt u aan uw rechterhand Ingang Noord van De Vasim.

