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Molenveldlaan 90 
6523 RM  NIJMEGEN 
024 - 381 22 99 
 
Committo is gevestigd op het terrein van de Krayenhoff Kazerne. De ingang bevindt zich rechts 
van restaurant In de Kazerne, tegenover de brievenbussen.   
 
Vanuit het noorden (Arnhem/Utrecht/Apeldoorn) 

- Je komt via de A325 over de Waalbrug Nijmegen binnen; 
- Na 800 meter (via het Keizer Traianusplein, deze gaat over in de St. Canisiussingel en 

vervolgens in de Oranjesingel) sla je linksaf de Prins Bernhardstraat in (richting 
Universiteit); 

- Na 800 meter sla je linksaf de Groesbeekseweg in; 
- Na 350 meter sla je linksaf de Gelderselaan in; 
- Na 50 meter sla je linksaf en kom je op het terrein van de Krayenhoff Kazerne, je ziet de 

Kazerne nu aan je linkerzijde liggen; 
- Parkeren kan in de (gratis) parkeergarage, direct links op het terrein. Mocht deze 

onverhoopt vol zijn, parkeer dan niet buiten de vakken (je riskeert een boete). Je kunt 
voordat je het terrein op rijdt ook parkeren in de Gelderselaan. Let wel op, het eerste 
deel is een niet parkeren deel. Parkeren kan pas na de lantaarnpaal die links staat 
(voorbij de entree van het terrein). Ook op de Groesbeekseweg is het vrij parkeren.  

 
Vanuit het zuiden (Den Bosch) 

- Je houdt de A73 richting Venlo aan;  
- Bij Industrieterrein Bijsterhuizen neem je de afslag richting Nijmegen Centrum, je rijdt 

door tot aan het Keizer Karelplein; 
- Op het Keizer Karelplein neem je de eerste afslag rechts, je rijdt nu de Sint Annastraat 

op; 
- Na 50 meter sla je linksaf de Groesbeekseweg in; 
- Na 1,2 km sla je linksaf de Gelderselaan in; 
- Na 50 meter sla je linksaf en kom je op het terrein van de Krayenhoff Kazerne, je ziet de 

Kazerne nu aan je linkerzijde liggen; 
- Parkeren kan in de (gratis) parkeergarage, direct links op het terrein. 

 
Openbaar Vervoer 

- Je neemt op het Centraal Station van Nijmegen stadsbus Novio 5 richting Groesbeek. 
Stap uit op de Groesbeekseweg, halte Kazerne;  

- Je loopt het terrein op via de poort en het pad die leiden naar de ingang van restaurant 
In de Kazerne. 

 
  


