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Routebeschrijving 

  

Download de grotere kaart Campusplattegrond | Radboud Universiteit (ru.nl). Of kijk op Mercator 

II | Radboud Universiteit (ru.nl) 

Met het openbaar vervoer 
Plan je reis OV9292 

Trein:  

Tussen Roermond en Nijmegen gaat elke 30 minuten een stoptrein naar Station Heyendael. 

Looprichting Heyendaelse weg. Sla linksaf naar Toernooiveld. Mercator II is het 2e gebouw aan de 

linkerhand. 

Bus vanaf Nijmegen Centraal station: 
Lijn 10 gaat elke 6 minuten, deze stopt bij Station Heyendael en bushalte ‘Huygensgebouw’. 
Vanaf het Huygensgebouw: Loop iets terug en om het Huygensgebouw. Mercator II is het 2e gebouw 

aan de linkerhand. 

Met de auto 
Rijd naar de Radboud Campus en volg de borden naar P12 of stel uw navigatie in naar Toernooiveld 

300, Nijmegen. 

Parkeren 

Naast het gebouw is een parkeerplaats: P12. Er is een slagboom.  Hier staan ook 4 oplaadpalen voor 

elektrische auto’s. Parkeren kan alleen tegen betaling. 

Met de fiets 

Links naast de slagboom is een fietsenstalling.  

In het gebouw 
OnePlanet zit in gebouw Mercator II, Toernooiveld 300 op de 3e etage. In het portaal staat een zuil. 

Daar kunt u aanbellen.  Ook rechts van de voordeur op de 3e etage zit een bel.  

 

https://www.ru.nl/services/bereikbaarheid-en-parkeren/campusplattegrond
https://www.ru.nl/over-ons/de-campus/gebouwen-en-ruimtes/mercator-ii
https://www.ru.nl/over-ons/de-campus/gebouwen-en-ruimtes/mercator-ii
https://9292.nl/
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Download the complete map of the campus grounds Campus map | Radboud University (ru.nl). Or 

look at Mercator II | Radboud University (ru.nl) Mercator II | Radboud University (ru.nl)  

With public transport 
Plan your trip with OV9292 

Train: 

Between Roermond and Nijmegen, a train departs every 30 minutes to Station Heyendael. Walking 

direction Heyendaelseweg. Turn left onto Toernooiveld. Mercator II is the 2nd building on the left. 

Bus from Nijmegen Central station: 

Line 10 runs every 6 minutes, it stops at Station Heyendael and bus stop 'Huygensgebouw'. 

From the Huygens building: Walk back slightly and around the Huygens building. Mercator II is the 

2nd building on the left. 

By car 
Drive to the Radboud Campus and follow the signs to P12 or set your navigation to Toernooiveld 

300, Nijmegen. 

Parking 

There is a parking lot next to the building: P12. There is a barrier. There are also 4 charging stations 

for electric cars here. Parking is only possible for a fee. 

By bike 

There is a bicycle shed to the left of the barrier. 

In the building 
OnePlanet is located in the Mercator II building, Toernooiveld 300 on the 3rd floor. There is a 

column to announce your visit in the entrance. There is also a bell to the right of the front door on 

the 3rd floor. 

https://www.ru.nl/en/services/getting-to-the-campus-and-parking/campus-map
https://www.ru.nl/en/about-us/the-campus/buildings-and-spaces/mercator-ii
https://9292.nl/

