
Routebeschrijving naar Paviljoen en Camping Het Buitenhuis 

 

Komende uit zuidelijke richting vanaf de A50 en A326 richting Nijmegen: 

 

Verlaat de A50 bij Knooppunt Bankhoef en volg de borden A326 richting Wijchen/Nijmegen 

Na 4,2 km op de A326, neem de afslag Beuningen richting Beuninen/Ewijk 

Boven aan de afslag, sla rechtsaf naar de Schoenaker / de N847 

Bij de rotonde rechtdoor, vervolg de Schoenaker / de N847 

Na 1,3 km, sla linksaf naar de Ficarystraat 

Na 3,2 km, ga rechtdoor over het viaduct over de A50 

Na 200 mtr, sla linksaf naar de entree van de Groene Heuvels 

Ga door de slagbomen en sla aan het einde van de weg rechtsaf 

Vervolg de weg langs de parkeerplaatsen en rond de het water tot bijna het einde en 

ga linksaf naar Parkeerplaats C, Paviljoen en Camping Het Buitenhuis.  

U bent op uw bestemming 

 

 

 

 

 

  



Routebeschrijving naar Paviljoen en Camping Het Buitenhuis 

 

 

Komende uit noordelijke richting vanaf de A50 en A73 richting Nijmegen: 

 

Verlaat de A50 bij Knooppunt Ewijk en volg de borden A73/E31/Nijmegen/Venlo/Koln 

Vervolg de weg naar de A73/E31 

Neem de afslag richting Wijchen/weg 4/Beuningen 

Na 550 mtr, sla rechtsaf naar de Schoenaker / de N847 richting Wijchen 

Na 1,3 km, sla rechtsaf naar de Ficarystraat 

Na 3,2 km, ga rechtdoor over het viaduct over de A50 

Na 200 mtr, sla linksaf naar de entree van de Groene Heuvels 

Ga door de slagbomen en sla aan het einde van de weg rechtsaf 

Vervolg de weg langs de parkeerplaatsen en rond het water tot bijna het einde en 

ga linksaf naar Parkeerplaats C, Paviljoen en Camping Het Buitenhuis.  

U bent op uw bestemming 

 

 

 

  



Routebeschrijving naar Paviljoen en Camping Het Buitenhuis 
 

 

 

Komende uit zuidoostelijke richting vanaf de A73 Venlo/Nijmegen: 

 

Neem afslag 1a-Wijchen naar de N326 richting Wijchen/Nijmegen/’s-Hertogenbosch 

Volg de N326 richting Wijchen/’s-Hertogenbosch 

Neem op het Palkerplein de 2e afslag naar de A326 richting Wijchen/Grave/’s-Hertogenbosch 

Na 1,4 km, neem de afslag Beuningen richting Beuningen/Ewijk/Wijchen 

Neem op de rotonde de 3e aflsag naar de Schoenaker / de N847 

Na 1,3 km, sla linksaf naar de Ficarystraat 

Na 3,2 km, ga rechtdoor over het viaduct over de A50 

Na 200 mtr, sla linksaf naar de entree van de Groene Heuvels 

Ga door de slagbomen en sla aan het einde van de weg rechtsaf 

Vervolg de weg langs de parkeerplaatsen en rond het water tot bijna het einde en  

ga linksaf naar Parkeerplaats C, Paviljoen en Camping Het Buitenhuis.  

U bent op uw bestemming 

 

 

 


