
Routebeschrijving naar Vicus 17, 

6661TH  Elst  (voor groepen) 

Komend vanuit het NOORDEN via de A50: 

Op A50 afslag naar Heteren en dan richting Elst;  

Zodra je onder de elektriciteitsdraden bent doorgereden, naar links, de Weteringsewal, langs 

het water; 

Zodra je over het spoor bent gereden naar rechts, de Rijksweg Noord; 

Bij de stoplichten naar links, de Centuurbaan; 

Centuurbaan uitrijden tot rotonde, een kwart slag naar rechts richting Elst Centrum; 

Volgende rotonde kwartslag naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica (bij C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst.(zie bijlage);  

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

Komend vanuit het ZUIDEN via de A50: 

Op A50 afslag naar A15 richting Arnhem/Nijmegen, volg Elst-AAM;  

afslag naar A325 richting Arnhem;                         

afslag naar Elst op A325; rechtsaf doorrijden richting Elst; 

Tweede rotonde naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica (bij C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst.(zie bijlage);  

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

Komend vanaf de A50 (uit r. Apeldoorn e.a.): 

Afslag naar A12 richting Zevenaar/ Oberhausen;                   

afslag op A12 naar Arnhem/ Nijmegen, Volg Nijmegen, wordt geleid over de 

Pleyroute;                               

afslag naar A325 richting Nijmegen;  

afslag naar Elst op A325; rechtsaf doorrijden richting Elst; 

Tweede rotonde naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica (bij C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst.(zie bijlage);  

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

Komend vanaf de A12 (uit r. Zevenaar e.a.): 

Afslag op A12 naar Arnhem/ Nijmegen, wordt geleid over de Pleyroute;  

afslag naar A325 richting Nijmegen;  

afslag naar Elst op A325; rechtsaf doorrijden richting Elst;  



Tweede rotonde naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica bij (C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst. (zie bijlage); 

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

Komend vanaf A12 (uit R. Utrecht e.a.): 

Op A12 afslag A50 richting Nijmegen. Afslag naar Heteren en dan richting Elst,   

Zodra je onder de elekriciteitsdraden bent doorgereden, naar links ,de Weteringsewal, langs het 

water; 

Zodra je over het spoor bent gereden naar rechts, de Rijksweg Noord; 

Bij de stoplichten naar links, de Centuurbaan; 

Centuurbaan uitrijden tot rotonde, een kwart slag naar rechts richting Elst Centrum; 

Eerstvolgende rotonde naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica (bij (C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst. (zie bijlage); 

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

OF komend vanaf A12 (uit R. Utrecht e.a.): 

op A12 doorrijden (dus niet afslag A50) tot afslag naar Arnhem/ Nijmegen, wordt geleid over 

de Pleyroute;  

afslag naar A325 richting Nijmegen;  

afslag naar Elst op A325; rechtsaf doorrijden richting Elst; 

Tweede rotonde naar rechts; 

Aan het einde van de weg parkeren op de Basilica bij (C1000); 

Klein stukje lopen naar Vicus 17, 6661TH Elst.(zie bijlage);  

(rug naar de ingang van de  C1000, schuin rechts naar voren, over het plein, staat een laag huis. 

Daar begint de Vicus). 

 


