
Routebeschrijving naar Vicus 17, 6661 TH  Elst  (voor particulieren) 

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; 

Bij de eerste weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar rechts = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

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; 

Eerste rotonde naar rechts;  

Bij de tweede weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar links = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

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;  

 Eerste rotonde naar rechts;  

Bij de tweede weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar links = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

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;  

Eerste rotonde naar rechts;  

Bij de tweede weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar links = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

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; 

Bij de eerste weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar rechts = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

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;  

Eerste rotonde naar rechts;  

Bij de tweede weggeleider (oversteekhulp) midden op de Centuurbaan, naar links = Mansio; 

Eind van de Mansio staan paaltjes, Op het lage huis aan je rechterhand staat: Vicus 17; 

Voordeur op de Denarius (Vicus 17 = Denarius 59) 

 


