
Routebeschrijving naar Lombardstraat 44 3311VL Dordrecht,  

Rebecca's kleur& kleding boudoir aan huis 

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, 10 minuten van de 

locatie. Er is een groot parkeerterrein waar het de eerste 24 uur gratis is. Wel een kaartje trekken bij de 

parkeermeter, alleen geen geld in doen! 

• Onder spoorviaduct door, rechtdoor blijven lopen water aan de linkerhand houden 

• Ga linksaf de Prinsenstraat in 

• Dan direct rechtsaf het Slikveld in 

• dit gaat verder in de Boogjes met het water aan de rechterhand 

• Op het kruispunt ga je enigszins links de Elfhuizen in 

• Je loopt dan tegen de Lombardstraat 44 aan. 

Vanuit de richting Gorinchem, Sliedrecht: 

• Richting Rotterdam (A15) 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) 

• Rotonde rechtdoor nemen (spoor blijven volgen) 

• Voor het Centraal Station langs alsmaar rechtdoor 

• Passeert rechts Leen Bakker 

• Gratis parkeren, zie onderaan 

• Betaald parkeren, Veemarkt parkeergarage, 5 minuten van de locatie 

• Passeert rechts Leen Bakker 

• Ga op de hoek bij de Maasplaza rechtsaf de Spuiboulevard op 

• rij rechtdoor op de Spuiboulevard tot de parkeergarage Veemarkt, van Godewijckstraat 11 (€1,70/u ) 

 

Gratis parkeren: 15 minuten van de locatie 
Weeskinderendijk 21, 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! 



 

Met de trein: 

• Uitstappen op Centraal Station Dordrecht 

• Uitgang Centrum nemen 

• Met rug naar station staand, alsmaar rechtdoor lopen 

• na ongeveer 5 minuten bij de rotonde rechtdoor lopen 

• volg de weg je passeert de C&A 

• ga bij de Hema rechtdoor 

• voor kledingwinkel Jac Hensen, linksaf de Lange Breestraat in 

• en vervolgens linksaf de Lombardstraat in 

 


