
 

 

 
 
 

 
BeleefPlus Dordrecht 
Routebeschrijving Optisport Boulevard 
 
Adres: 
Fanny Blankers-Koenweg 10 
3318 AX  DORDRECHT 
 
 
Vanuit richting Rotterdam (A16) 

• Voeg in op de A16 

• Houd links aan bij de splitsing en blijf op de A16 

• Volg de rechterrijstrook om afrit 21-Dordrecht-Centrum te nemen richting 

Dordrecht-Centrum 

• Ga verder op de Laan der Verenigde Naties. Rijd naar de Henri 

Dunantpromenade in Dubbeldam 

• Flauwe bocht naar rechts naar de Laan der Verenigde Naties 

• Weg vervolgen naar de Overkampweg 

• Sla rechtsaf naar de Fanny Blankers-Koenweg 

• Sla rechtsaf naar de Henri Dunantpromenade 

 
Vanuit richting Spijkernisse (A15 en A16) 

• Voeg in op de A15 

• Volg de 2 linkerrijstroken om in te voegen op de A16/de E19 richting 

Dordrecht/Breda 

• Houd links aan bij de splitsing en rij door op de A16 

• Volg de rechterrijstrook om afrit 21-Dordrecht-Centrum te nemen richting 

Dordrecht-Centrum 

• Ga verder op de Laan der Verenigde Naties. Rijd naar de Henri 

Dunantpromenade in Dubbeldam 

• Flauwe bocht naar rechts naar de Laan der Verenigde Naties 

• Weg vervolgen naar de Overkampweg 

• Sla rechtsaf naar de Fanny Blankers-Koenweg 

• Sla rechtsaf naar de Henri Dunantpromenade 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Vanuit richting Oosterhout (A59 en A16) 

• Voeg in op de A59 

• Volg de rechterrijstrook bij het knooppunt Zonzeel om de borden E19/A59/A16 

richting Rotterdam/Dordrecht/Zierikzee te volgen 

• Ga verder op de A16/de E19 

• Neem afslag 20-'S-Gravendeel en voeg in op de N3 richting Papendrecht 

• Neem de afslag richting Dordrecht-Centrum/A.Schweitzer/Wijk/1/4/9 

• Ga verder op de Overkampweg. Neem de Fanny Blankers-Koenweg naar de 

Henri Dunantpromenade 

• Volg de rechterrijstrook om rechtsaf te slaan naar de Overkampweg (borden naar 

A.Schweitzer(Dordwijk)/Wijk/9) 

• Sla rechtsaf naar de Fanny Blankers-Koenweg 

• Sla rechtsaf naar de Henri Dunantpromenade 

 
Openbaar vervoer 
De Optisport Boulevard Dordrecht bevindt zich op loopafstand van het station 
‘Dordrecht Zuid’. Voor actuele tijden en tarieven van trein of bus verwijzen wij u naar 
www.9292ov.nl. 
 
Vanaf het station bereikt u de Optisport Boulevard in een kleine 15 minuten. U gaat 
onder de Randweg (N3) door de Galileïlaan op. Vrijwel direct slaat u links af. Daarna slaat 
u rechts af de Oudendijk op. U loop rechtdoor, zodra u de Kapteynweg kruist slaat u links 
af de Karel Lotsyweg op en gaat rechtdoor over de rotonde. Na enige tijd ziet u aan uw 
linkerhand het complex van de Optisport Boulevard liggen. 
 
Parkeren 
Er is ruime parkeergelegenheid beschikbaar recht voor de locatie. 
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