
routepauluskerk.doc 

 

routepauluskerk.doc 

 

 
Routebeschrijving 

 
 

Uit richting Gorinchem: 

 
Via de A15 neemt u de afslag Dordrecht / Papendrecht (N3), bij de stoplichten gaat u linksaf. 
U rijdt nu op de rondweg N3, die volgt u tot afslag (H) ziekenhuis (3e afslag na 
Papendrechtsebrug). Onderaan de afslag bij de stoplichten gaat u rechtsaf, over de spoorlijn 
na plm.300 meter, daarna direct rechts voorsorteren en bij de stoplichten rechtsaf slaan. 
U rijdt nu op de Nassauweg. Deze rijdt u helemaal af en aan het eind staat links de Pauluskerk. 
Rondom de kerk zijn volop vrije parkeerplaatsen. De ingang van het zalencentrum is aan de 
achterkant van de kerk (Albertine Agnesstraat 2). 
 

Uit richting West-Brabant: 

 
Na de Moerdijkbrug (A16) de afslag ’s Gravendeel (N3) nemen. Bij de stoplichten rechtsaf, u 
rijdt nu op de rondweg N3. Hierna neemt u de 2e afslag (afslag (H) ziekenhuis), onder aan de 
afslag links voorsorteren bij de stoplichten. Sla linksaf, na plm.340 meter krijgt u de spoorlijn. 
Na de spoorlijn gelijk rechts voorsorteren bij het stoplicht, sla rechtsaf. 
U rijdt nu op de Nassauweg. Deze rijdt u helemaal af en aan het eind staat links de Pauluskerk. 
Rondom de kerk zijn volop vrije parkeerplaatsen. De ingang van het zalencentrum is aan de 
achterkant van de kerk (Albertine Agnesstraat 2). 
 

Uit richting Rotterdam: 

 
Via de A16 moet u door de Drechttunnel. U neemt de linker tunnelbuis. Na de tunnel direkt 
de afslag Dordrecht nemen. Bij het 2e stoplicht rechtsaf slaan en volg de borden richting 
begraafplaats “Essenhof ”. Bij het 4e stoplicht links voorsorteren, sla linksaf.  
U rijdt nu op de Nassauweg. Deze rijdt u helemaal uit en aan het eind staat links de 
Pauluskerk. Rondom de kerk zijn volop vrije parkeerplaatsen. De ingang van het zalencentrum 
is aan de achterkant van de kerk (Albertine Agnesstraat 2). 
 

Met het openbaar vervoer: 

 
Met de trein stapt u uit op het Centraal Station Dordrecht. U neemt de uitgang aan de 
zuidkant. U loopt 5 minuten door het Weizigt-park (volg het rood geasfalteerde pad), U bent nu 
op de Nassauweg waar u links het politiebureau en rechts de Pauluskerk ziet staan. De ingang 
van het zalencentrum is aan de achterkant van de kerk (Albertine Agnesstraat 2). 
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Vanaf de A15 / N3 / Dubbeldam-Stadspolders dient men via de Crayensteinstraat - Krommedijk 
- Eemsteijnstraat - Dubbeldamseweg - Mariastraat  te rijden. 
 
 
Vanuit de richting West-Brabant dient men in deze periode te rijden vanaf de Moerdijkbrug 
(A16) 2e afslag (afslag Dordrecht-centrum). 
 
Aan het einde van de afslag rechtsaf en volg de borden richting begraafplaats "Essenhof ". Bij 
het 4e stoplicht links voorsorteren, sla linksaf. 
 
U rijdt nu op de Nassauweg. Deze rijdt u helemaal uit en aan het eind staat links de Pauluskerk. 
Rondom de kerk zijn volop vrije parkeerplaatsen. De ingang van het zalencentrum is aan de 
achterkant van de kerk (Albertine Agnesstraat 2). 
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