
  

Routebeschrijving naar Disc bv        --       Kantoorvilla “De Blaucamer” 

Route informatie 
   

Wij zijn gevestigd in Kantoor villa “de Blaucamer” 
 
 
Gegevens bezoekadres       Gegevens postadres 

Noordhoevelaan 54-58       Postbus : 9195 

3319 CH Dordrecht        3301 AD Dordrecht 

Telefoon : +31(0)78 – 62 20 500     Antwoordnummer : 6009 

Fax  : +31(0)78 – 62 20 520     3301 VA Dordrecht 

Email   : mail@disc.eu 

Website : www.disc.eu 
 
 
Routegegevens per auto 

Vanaf Den Haag - Rotterdam 

Rijdend over de A16 neemt u na de Brienenoordbrug de afslag A15, Gorinchem/Nijmegen. 

Na de tunnel neemt u de afslag (N3) Papendrecht/Dordrecht. Op deze route is overigens 
snelheidscontrole (80 km) door middel van camera's. U neemt na de brug de tweede de afslag, 
Werkendam/Centrum (bootje met veerpont afgebeeld). Bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf, onder 
het viaduct over de N3 door. U ziet nu rechts een benzinestation van BP. Hierna gaat u direct rechtsaf 
de Noordhoevelaan op. In de eerste (nieuwe) panden rechts zijn wij gevestigd.  

U rijdt het bruggetje op en meldt u bij de slagboom; toets Disc bv  

 

Vanaf Breda 

Rijdend over de A16 neemt u de afslag Dordrecht/’s Gravendeel/Papendrecht. Dit is de eerste afslag na 
de Moerdijkbrug. Bij de verkeerslichten sorteert u rechts voor, richting Papendrecht (N3). U neemt de 
derde afslag, Werkendam (bootje met veerpont afgebeeld). Bij de verkeerslichten slaat u rechtsaf, 
onder het viaduct over de N3 door. U ziet nu rechts een benzinestation van BP. Hierna gaat u direct 
rechtsaf de Noordhoevelaan op. In de eerste (nieuwe) panden rechts zijn wij gevestigd.  

U rijdt het bruggetje op en meldt u bij de slagboom; toets Disc bv  

 

Vanaf Utrecht – Gorinchem 

Rijdend over de A15 neemt u na Sliedrecht en Wijngaarden de afslag Dordrecht. Bij de verkeerslichten 
slaat u linksaf en rijdt over de rijksweg (A15) heen. Op deze route is overigens snelheidscontrole (80 
km) door middel van camera's.  

U neemt na de brug de tweede de afslag, Werkendam/Centrum (bootje met veerpont afgebeeld). Bij de 
verkeerslichten slaat u rechtsaf, onder het viaduct over de N3 door. U ziet nu rechts een benzinestation 
van BP. Hierna gaat u direct rechtsaf de Noordhoevelaan op. In de eerste (nieuwe) panden rechts zijn 
wij gevestigd.  

U rijdt het bruggetje op en meldt u bij de slagboom; toets Disc bv  

 

Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid op het binnenterrein. Ook in de omliggende straten 
mag vrij geparkeerd worden. 

 

 
Routegegevens per trein: 
U neemt de trein naar Dordrecht en stapt uit bij Station Dordrecht CS of station Dordrecht 
Stadspolders. Hier is aansluiting per bus of taxi. Reisafstand van station naar Disc, ± 8 minuten. 
 
 
Routegegevens per bus: 
Ook per bus is Disc goed bereikbaar. U moet dan buslijn 2 - Dubbeldam nemen. 
Er is een bushalte op ongeveer 50 meter afstand van ons kantoor. 
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Plattegronden voor bezoek per auto 
 

 
 

      
 
 
 

       
 
 

 

N3, Richting A16 

N3 N3, Richting A15 

 

BP station 


