Routebeschrijving Koninklijke Visio Dordrecht OV
Revalidatiecentrum Drechtsteden
Berkenhof 100, Dordrecht
Telefoon: 088 585 97 00
E-mail: visiodordrecht@visio.org
Vanaf de bushaltes Provinciale Weg, bus 5.

Vanuit Stadspolders





Loop in de rijrichting van de bus
Steek over bij het stoplicht, er zijn rateltikkers
Loop aan de overkant op het fietspad
Rest van routebeschrijving staat in alinea “Vanaf hier zelfde looproute”

Vanuit station Dordrecht





Loop een klein stukje terug, steek niet over
Ga het fietspad op
Ga naar links met het fietspad mee, het bruggetje over
Rest van routebeschrijving staat in alinea “Vanaf hier zelfde looproute”

Vanaf hier zelfde looproute










Ga naar links met het fietspad mee, het bruggetje over
Doorlopen naar de straat. Schuin naar rechts oversteken de stoep op
Sla rechtsaf, de Haaswijkweg West in
Sla aan het einde van de straat linksaf, de Noordhoevelaan, in
Steek over op de plek waar de stoep breder wordt. Daar is rechts een
oversteekpunt met vluchtheuvel
Ga aan de overkant de eerste zijstraat rechts, Noordsigt, in
Steek aan het einde over, tussen de bosjes door
Steek het fietspad over en, sla rechtsaf
Ga de tweede ingang van de parkeerplaats in. U vindt het
Revalidatiecentrum Drechtsteden aan de rechterkant

De deur is aan de rechterkant in de hoek van het gebouw. Als u binnenkomt, zijn
er twee dubbele schuifdeuren. De receptie is tegenover de schuifdeuren.

Terugweg
Rechtsaf vanaf het parkeerterrein:
 Ga halverwege het eerste gebouw linksaf en steek het fietspad en de
rijbaan over de zijstraat, Noordsigt, in
 Loop aan de linkerkant van de straat, ga aan het einde een klein stukje
naar links
 Steek meteen rechts over bij het oversteekpunt, de Noordhoevelaan
 Ga aan de overkant naar links, de eerste zijstraat rechts, Haaswijkweg
West, in
 Steek aan het einde naar links over en ga het fietspad op, het bruggetje
over. Volg het fietspad tot de Provinciale Weg.
 Aan de rechterkant is de bushalte richting Sterrenburg
 Steek over voor de bus richting NS-station Dordrecht. De oversteek is
aan de rechterkant. Er zijn rateltikkers

