Routebeschrijving
UWV
Weizigtweg 33
3314 JJ Dordrecht
U komt met de auto

Vanuit Rotterdam (A15)

Neem afrit Papendrecht/Dordrecht/Oud-Alblas (nummer 23). Ga bij de verkeerslichten rechtsaf.
Neem op de N3 na de Papendrechtsebrug de derde afslag richting Dordrecht Centrum. Ga aan het
einde van de afslag rechtsaf en na de tunnel weer rechtsaf de Nassauweg op. Ga na de begraafplaats
bij de rotonde rechts de Mariastraat in. Neem de vierde links de Frederikstraat in. Ga bij de T-splitsing
rechts en direct links (nagenoeg rechtdoor), dit is de Weizigtweg. U vindt het UWV op nummer 33.

Vanuit Gorinchem (A15)

Neem afrit Papendrecht/Dordrecht/Oud-Alblas (nummer 23). Ga bij de verkeerslichten linksaf. Neem
op de N3 na de Papendrechtsebrug de derde afslag richting Dordrecht Centrum. Ga aan het einde van
de afslag rechtsaf en na de tunnel weer rechtsaf de Nassauweg op. Ga na de begraafplaats bij de
rotonde rechts de Mariastraat in. Neem de vierde links de Frederikstraat in. Ga bij de T-splitsing
rechts en direct links (nagenoeg rechtdoor), dit is de Weizigtweg. U vindt het UWV op nummer 33.

Vanuit Breda (A16)

Neem op de A16 afrit Dordrecht-Centrum (nummer 21). Ga bij de verkeerslichten linksaf richting Centrum.
Rijd onder het spoorviaduct door en ga rechtsaf richting Station. Ga de derde straat links, dit is de Aert
de Gelderlaan. Ga vervolgens rechts en bij de rotonde weer rechts, u rijdt nu onder het spoor door.
Ga hierna na het park links de Mauritsweg op. Ga na het park weer links, dit is de Weizigtweg. U vindt het
UWV op nummer 33

Vanuit Rotterdam (A16)

Neem op de A16 via de rechtertunnelbuis afrit Dordrecht-Centrum (nummer 21). Ga bij de verkeerslichten
rechtsaf richting Centrum. Rijd onder het spoorviaduct door en ga rechtsaf richting Station. Ga de derde
straat links, dit is de Aert de Gelderlaan. Ga vervolgens rechts en bij de rotonde weer rechts, u rijdt nu
onder het spoor door.
Ga hierna na het park links de Mauritsweg op. Ga na het park weer links, dit is de Weizigtweg. U vindt het
UWV op nummer 33

Parkeren

Voor ons kantoor en in de directe omgeving is het gratis parkeren. Op de Weizigtweg zelf is echter
een beperkt aantal parkeerplaatsen. Achter het kantoor bij het NS-spoor is een Q-park parkeerplaats
waar u met uw PIN pas kan inrijden (betaald parkeren).

U komt met het openbaar vervoer

Met de trein of bus

Neem de trein of bus naar Dordrecht CS. Ons kantoor ligt direct achter het station. Bij het station loopt
u naar de uitgang “Krispijnzijde”. U loopt via een tunnel. Bovenaan de trap gaat u direct naar links. U ziet
dan de achterkant van ons kantoor. Om bij ons kantoor te komen loopt u met de weg mee langs het parkeerterrein van Q-park. Nadat u onder het gebouw doorgelopen bent gaat u naar rechts. U vindt het
UWV op nummer 33
Attentie: Heeft u geen toegang tot het NS-station? Vraag dan een passagepas aan op de website
ns.nl/passagepasgemeenten.
Voor de meest actuele informatie, kijk op 9292.nl
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