PARKEERGELEGENHEID AULA EN BESTUURSGEBOUW
RADBOUD UNIVERSITEIT
PARKING NEAR THE AULA AND THE ADMINISTRATION
BUILDING RADBOUD UNIVERSITY
PARKEREN

PARKING

Voor bezoekers van de Aula of het Bestuursgebouw.

For visitors to the Aula or the Administration Building.

Bezoekers voor de Aula maken gebruik van de parkeergarage
P6 (Grotiusgebouw), Montessorilaan 10, Nijmegen. De
parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend
(tegen betaling). U kunt uw passagiers voor de Aula uit laten
stappen en daarna parkeren in P6.

Aula visitors can use the underground car park P6 (Grotius
building) at Montessorilaan 10 in Nijmegen. This paid car park
is open 24/7. You can drop off passengers outside the Aula and
then park in P6.
Direct access to the lift is only available on level -2 of the car
park. The lift takes you directly to the ground floor of the
Grotius building. Exit the lift, turn left and leave the building.
The Aula is located on the opposite side of Comeniuslaan. If
you’re taking the stairs, follow the signs ‘EXIT/AULA’. Level -1 of
the car park can only be exited using the stairs.

Alleen op -2 van de parkeergarage is een rechtstreekse
toegang tot de lift. Met de lift stapt u uit in het Grotiusgebouw, op de begane grond. Vervolgens gaat u linksaf, het
gebouw uit. De Aula ligt aan de overzijde van de Comeniuslaan. Neemt u de trap, volgt u dan de borden ‘EXIT/AULA’.
Op parkeerlaag -1 kunt u alleen via de trap de parkeergarage
verlaten.

Two parking spaces for disabled people are located outside the
Aula.

Mindervaliden parkeren op de invalidenparkeerplaatsen (2)
voor de Aula.

Wheelchair users can use level -2 in the P6 car park. This level
has a lift with direct access to the ground floor of the Grotius
building. After you exit the lift, turn right to leave the main
entrance of the Grotius building using the ramp on the right.
Make your way around the building. The Aula and the
Administration Building are located on the opposite side of
Comeniuslaan.
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Rolstoelgebruikers die van de parkeergarage P6 gebruik
maken, parkeren op -2. Daar is een rechtstreekse toegang tot
de lift, waarmee u naar de begane grond in het Grotiusgebouw gaat. Bij het verlaten van de lift slaat u rechtsaf en
verlaat u via de hoofdingang het Grotiusgebouw. Aan de
rechterzijde is een afrit voor rolstoelgebruikers. U gaat
vervolgens om het Grotiusgebouw heen. Het Bestuursgebouw
en de Aula vindt u aan de overzijde van de Comeniuslaan.

