Routebeschrijving naar Rozenhof 33
Vanuit Rotterdam:
• Bij de Drechtsteden tunnel (vlak voor Dordrecht) de rechter tunnelbuis nemen
• Rechts afslaan richting Dordrecht
• Bij stoplichten gelijk weer rechts (Praxis ligt aan rechterhand)
• Alsmaar rechtdoor, water ligt aan de linkerhand (let op snelheid, flitspalen!)
• Bij de Weeskinderendijk (rechts voor het spoorviaduct), kun je gratis parkeren. Er is een groot
parkeerterrein waar het de eerste 24 uur gratis is. (5 min. lopen naar de locatie). Wel een kaartjes trekken
bij de parkeermeter, alleen geen geld in doen!
• Onder spoorviaduct door en gelijk bij stoplichten rechtsaf slaan
• Links ligt winkelcentrum Maasplaza, waar ook geparkeerd kan worden. Je kunt ook bij mij in de straat
parkeren, is alleen iets duurder.
• Doorlopen met het spoor aan de rechterkant houdend
• Over heuveltje en dan 1e links = de Rozenhof
• Groot statig pand in het midden is nummer 33. Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie" nummer 211
Vanuit de richting Gorinchem, Sliedrecht:
• Richting Rotterdam (A27) en afslag Dordrecht nemen
• Boven bij stoplichten linksaf slaan
• Over de brug bij Papendrecht
• 2e afslag rechts nemen, is richting Werkendam
• Bij stoplichten linksaf slaan
• Alsmaar rechtsdoor (spoor ligt aan de rechterhand)
• Bij 2e stoplicht rechts over de spoorbaan en gelijk weer links bij stoplichten
• Weg vervolgen (spoor ligt nu aan de linkerhand)
• Bij stoplichten links (spoor blijven volgen)
• Voor het Centraal Station langs alsmaar rechtdoor
• Passeert rechts Leen Bakker
• Daarna is de 4e en 5e straat rechts de Rozenhof (éénrichtingsverkeer)
• Om te parkeren doorrijden, iets voorbij de Rozenhof ligt aan de rechterhand Maasplaza waar je kunt
parkeren. Je kunt ook bij mij in de straat parkeren, is alleen iets duurder. Gratis parkeren, zie onderaan.
• Teruglopen kost ongeveer 3 minuten
• Groot statig pand in het midden is nummer 33. Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie" nummer 211
Met de trein:
• Uitstappen op Centraal Station Dordrecht
• Uitgang Centrum nemen
• Met rug naar station staand, linksaf slaan
• Alsmaar rechtdoor lopen (spoor ligt aan de linkerhand)
• Voorbij Leen Bakker (rechterhand), over viaduct
• Daarna de 2e rechts (vlak voor de brievenbus en voor de bushalte) is de Rozenhof
• Groot statig pand in het midden is nummer 33. Bel: "SPAH, Geweldloze Communicatie" nummer 211
Gratis parkeren:
• Weeskinderendijk is een groot terrein waar je de eerste 24 uur gratis kunt parkeren, wel een kaartje uit
de automaat achter je raam leggen, maar geen geld ingooien!
• Voorbij de Rozenhof doorrijden
• Bij stoplichten linksaf (water ligt daarna rechts).
• 1e weg links (is ook de wasstraat “De Walvis”).

