
 

 

Routebeschrijving 

Met de auto naar Bibliotheek Venlo  

Vanuit de richting Amsterdam, 's Hertogenbosch of Utrecht   

 vertrek in zuidelijke richting via ‘s Hertogenbosch.  

 Neem vanuit hier de A2 richting Eindhoven tot aan knooppunt Leenderheide.  

 Hier neem je de A67 naar Venlo tot aan knooppunt Zaarderheiken.  

 Neem vervolgens afrit 40-Velden vanaf de A67/E34.  

 Volg vanuit hier de Nijmeegseweg N271 richting het centrum Venlo. 

Een groot deel van Venlo-centrum is autovrij. Rondom het centrum vind je voldoende 
(betaalde) parkeerplaatsen, o.a. op het Nolensplein en het Arsenaal.   

Vanuit de richting Maastricht  

 Neem de A2 in noordelijke richting tot aan Knooppunt Het Vonderen. 

 Volg de borden richting A73 Roermond/Venlo/Nijmegen.  

 Blijf de A73 volgen tot aan afrit 16: Venlo Zuid 

 Volg vanuit hier de Nijmeegseweg N271 richting het centrum. 

 Een groot deel van Venlo-centrum is autovrij. Rondom het centrum vind je voldoende 
(betaalde) parkeerplaatsen, o.a. op het Nolensplein en bij het Arsenaal.   

Vanuit de richting Nijmegen 

 Vertrek in zuidelijke richting en volg de A73 richting Venlo/Roermond 

 Volg de A73 tot aan Knooppunt Zaarderheiken.  

 Neem vervolgens afrit 40-Velden vanaf de A67/E34.  

 Volg vanuit hier de Nijmeegseweg N271 richting het centrum.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Parkeren in het centrum 

Een groot deel van Venlo-centrum is autovrij. Rondom het centrum vind je voldoende 
(betaalde) parkeerplaatsen, o.a. bij het Arsenaal en Q-Park Nolensplein. 

 

Parking: Arsenaal Nassaustraat 81, 5911 BT Venlo 

 

 Volg de borden richting het centrum via de Nijmeegseweg N271.  

 Rijd de N271 door tot aan een grote rotonde. Je passeert onder andere het 
Trefcenter aan je linkerhand. 

 Sla bij de rotonde rechtsaf om de Nijmeegseweg N271 te blijven volgen tot de 

vekeerslichten na de Shell (rechterkant) en sla hier rechtsaf naar de Goltziusstraat. 

 Deze volg je tot aan de rotonde. Sla hier linksaf naar de Deken van Oppensingel.  

 Rijd door tot de derde straat aan je rechterhand; de Keullerstraat; deze kruist de 
Nassaustraat. Hier ligt Het Arsenaal en ben je op loopafstand van de Bibliotheek. 

 Loop via de Picardie en de Parade naar de Begijnengang, je vind de Bibliotheek Venlo 

op nummer 2.  
 

Parking: Q-Park Nolensplein: Monseigneur Nolensplein 50, 5911 GG Venlo 

 Volg de borden richting het centrum via de Nijmeegseweg N271.  

 Rijd de N271 door tot aan een grote rotonde. Je passeert onder andere het 

Trefcenter aan je linkerhand. 

 Sla bij de rotonde rechtsaf om de Nijmeegseweg N271 te blijven volgen tot de 
vekeerslichten na de Shell (rechterkant) en sla hier rechtsaf naar de Goltziusstraat. 

 Rijd deze helemaal af totdat je aan je linkerhand het Monseigneur Nolenspark en 

aansluitend het Monseigneur Nolensplein ziet liggen.  


