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Vanuit	  richting	  Breda	  en	  Rotterdam(A16):	  
Neem	  	  de	  afslag	  Dordrecht	  Centrum.	  Blijf	  op	  de	  Laan	  der	  Verenigde	  Naties	  centrum	  aanhouden,	  tot	  
je	  onder	  een	  spoor-‐	  en	  verkeersbrug	  doorrijdt.	  Direct	  daarna	  sla	  je	  bij	  de	  verkeerslichten	  	  rechtsaf	  
(Korte	  Parallelweg).	  
Je	  rijdt	  nu	  parallel	  aan	  het	  spoor	  en	  ziet	  aan	  je	  linkerhand	  de	  Maasplaza.	  
Na	  ca.	  200	  m	  linksaf	  de	  Rozenhof	  inslaan.	  In	  het	  midden	  van	  de	  hof	  zie	  je	  een	  monumentaal	  gebouw	  
met	  een	  koepel,	  dit	  is	  Rozenhof	  33.	  	  
	  	  
Vanaf	  Utrecht/Gorinchem	  (A15):	  
Op	  de	  A15	  neem	  je	  de	  afslag	  Dordrecht.	  Bij	  de	  verkeerslichten	  linksaf	  richting	  Dordrecht.	  Gelijk	  over	  
de	  brug	  de	  eerste	  afslag	  richting	  Dordrecht	  Centrum	  nemen.	  Onderaan	  de	  afslag	  bij	  de	  stoplichten	  
linksaf	  slaan	  en	  de	  borden	  centrum	  volgen.	  Je	  passeert	  een	  aantal	  stoplichten,	  een	  brug	  en	  weer	  een	  
aantal	  stoplichten.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  kom	  je	  bij	  een	  kruising	  die	  aan	  het	  park	  gelegen	  is,	  volg	  
vanaf	  hier	  de	  borden	  naar	  het	  NS	  station.	  Je	  passeert	  het	  station	  aan	  je	  linkerhand	  en	  blijft	  parallel	  
aan	  het	  spoor	  rijden.	  	  Na	  de	  Leen	  Bakker	  aan	  je	  rechterhand,	  neem	  je	  de	  6e	  afslag	  naar	  rechts,	  na	  de	  
bushalte.	  Dit	  is	  de	  Rozenhof.	  In	  het	  midden	  van	  de	  hof	  zie	  je	  een	  monumentaal	  gebouw	  met	  een	  
koepel,	  dit	  is	  Rozenhof	  33.	  	  
	  	  
Met	  de	  trein:	  
NS	  Station	  Dordrecht	  Centraal.	  	  
Het	  station	  verlaten	  aan	  de	  centrumzijde.	  
Linksaf	  slaan	  en	  de	  weg	  volgen.	  Na	  de	  Leen	  Bakker	  de	  5e	  straat	  rechts	  is	  de	  Rozenhof.	  In	  het	  midden	  
van	  de	  hof	  zie	  je	  een	  monumentaal	  gebouw	  met	  een	  koepel,	  dit	  is	  Rozenhof	  33.	  	  
Het	  is	  ongeveer	  10	  minuten	  lopen.	  	  
	  
Er	  is	  geen	  lift	  in	  het	  gebouw	  en	  mijn	  praktijk	  is	  op	  de	  tweede	  etage.	  Mocht	  je	  geen	  trappen	  kunnen	  
lopen,	  laat	  me	  dat	  dan	  even	  weten.	  
	  
	  
Parkeren:	  
-‐	  	   Bij	  de	  Rozenhof.	  	  Betaald	  parkeren	  bij	  de	  parkeermeter	  of	  via	  parkeer	  app.	  
-‐	  	   P	  Weeskinderendijk.	  Gratis	  parkeren.	  Wel	  een	  kaartje	  halen	  en	  achter	  de	  ruit	  leggen.	  Van	  

hieruit	  loop	  je	  in	  8	  minuten	  naar	  de	  Rozenhof.	  
-‐	   	  P	  Maasplaza	  (Korte	  Parallelweg	  221,	  bij	  de	  AH).	  Eerste	  uur	  gratis,	  daarna	  betaald.	  3	  minuten	  

loopafstand	  van	  de	  Rozenhof.	  
-‐	  	   Parkeergarage	  Spuihaven	  (aan	  Spuiboulevard)	  	  op	  5	  minuten	  loopafstand.	  


