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1
Restaurant dok staat voor een avond uit, waarbij wij u meenemen
op een reis door de franse- en mediterrane keuken. Restaurant dok
is bekend om de open keuken waar het team zorg draagt voor een
huiselijke sfeer. Alles met een klassieke, maar tevens hippe touch.
Maasboulevard 134 | Zwijndrecht | www.bijdok.Nl

Bij dok wijnbar kunt u in relaxte sfeer bij de open haard, op de
chesterfield met heerlijke muziek genieten van diverse mooie wijnen,
speciale bieren, kleine hapjes en eventueel een heerlijke koffie met
een likeurtje met een geweldig uitzicht op de dordtse kerk.
maasboulevard 134 | Zwijndrecht | www.bijdok.nl

Dok bar & bites is een trendy, moderne bar met een herkenbare
wijn, gin&tonic, cocktailkaart & een keuken zoals u die gewend
bent van dok, maar dan met kleine gerechten! U vind ons midden
in de stad aan de spuiboulevard.
Spuiboulevard 97c | Dordrecht | www.bijdok.nl

In 2018 kunt u bij ons nieuwe restaurant zeeblauw terecht aan de
Spuiboulevard in Dordrecht. U kunt dan bij ons genieten in een
trendy, sfeervolle en verrassende ambiance van mooie gerechten
uit de zee.

Spuiboulevard 3 | Dordrecht | www.bijdok.nl
OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DOK?
VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN WWW.BIJDOK.NL

VOORWOORD

INFO VVV

Als je iets wil weten over een leuk uitstapje in eigen land ga je
natuurlijk naar de VVV. Hier kun je terecht voor gidsen, (water)
kaarten en plattegronden die je informeren over de verschillende
fiets-, wandel- en kanomogelijkheden, accommodaties en bezienswaardigheden. Ook zijn er diverse cadeaubonnen verkrijgbaar en je
kunt zelfs een overnachting in een hotel of B&B reserveren. Liever
zelf alles ontdekken? Ga naar je appstore of androidmarket en
download de VVVNL app. Waar je ook bent, de VVV komt naar je toe!

VVV/intree Dordrecht
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
0900-463 6888
info@vvvzhz.nl
www.vvvdordrecht.nl.

Automatisch de VVV nieuwsbrief of de tweewekelijkse
evenementenagenda ontvangen? Meld je aan op de website!
www.facebook.com/VVV.Dordrecht

www.instagram.com/vvvdordrecht

www.twitter.com/VVVDordrecht

www.pinterest.com/vvvdordrecht

www.youtube.com/vvvzuidhollandzuid

Uitgave:
VVV Zuid-Holland
Zuid
Oplage:
35.000
Redactie:
VVV Dordrecht
Druk:
Control Media

Fotografie:
Dordrecht
Marketing,
Nationaal Park
de Biesbosch,
Lisette van
Gameren,
Tim Leguijt,
Maartje
Brockbernd,
Judith Dalm
Lennart Lenskens

Open:
di-vr 09.00-18.00
za 10.00-17.00
15/10 t/m 15/4 ma 12.00-18.00
21/4 t/m 13/10 ma 10.00-18.00
1e en laatste zo vd mnd
12.00-17.00
Feestdagen en
A-evenementen:
zie website

Acquisitie:
Michel Loopik
078 639 7070
Uitgeverij:

VVVNL
NL
VVV
Vormgeving:
Niels Versteege
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DORDRECHT

STAD AAN
HET WATER
Hollands oudste stad ligt op een eiland, omsloten
door brede rivieren. Duizend monumenten,
historische binnenstadhavens en een geweldige
sfeer bepalen het karakter van deze eeuwenoude
havenstad. Dordrecht is goed bereikbaar met de
auto en het openbaar vervoer. De historische
binnenstad vind je bij de kruising van de Oude
Maas, Noord en Merwede. In het groene buiten
gebied overheerst de natuur van de Biesbosch.

Bezoek: stap 1

De informele sfeer van VVV/Intree Dordrecht, met gezellige zitjes,
gratis WIFI en heerlijke koffie nodigt uit tot het bekijken van de
audiovisuele presentatie over de stad, de expositie Schatten van
Dordrecht en de interactive maquette. In de VVV-winkel zijn boeken,
kaarten, stadswandelingen, souveniers en gratis brochures
verkrijgbaar. De VVV heet je hier een warm welkom!

Bezoek: stap 2

In deze brochure geven we je een indruk van de geschiedenis van
de stad, de mooiste monumenten, de musea, de horeca en de
natuur op het eiland. Wat mag je niet missen bij een kort (dag)
bezoek en wat valt er nog meer te ontdekken als je wat ruimer in
de tijd zit? Raadpleeg de inhoudsopgave voor een snel overzicht of
blader op je gemak door deze brochure om inspiratie op te doen.
Adressen en openingstijden staan achterin, een plattegrond op
pagina 60 van dit boekje.

Meer weten?

www.vvvdordrecht.nl

STADGIDS DORDRECHT
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Een wandeling langs musea,
Een wandeling langs musea,

antiquariaten, galeries,
antiquariaten, galeries,

design-,
kunst-, antiekdesign-, kunst-, antiek-

Zie ook
pkagina 8
ZZieieooko

ppaaggin
inaa187

en curiosawinkels.
curiosawinkels.
en

Nieuw Audiotour

Oók exclusief de eerste zondag van de maand! www.kunstrondje.nl

Historische havens
Groothoofd
Grote Kerk
Huis van Gijn
Dordrechts Museum
Het Hof van Nederland
1600 monumenten

Dordrechts Museum
Centrum

HIGHLIGHTS

MIS ZE NIET
Wat mag je niet missen bij een bezoek aan Dordrecht? Bekijk eerst de
plekken die het karakter en het beeld van de stad bepalen.

Historische havens

Dordrecht heeft geen grachten, maar havens.
De Voorstraathaven is de ruggengraat van de
oude stad. De Voorstraat en Wijnstraat liggen
aan beide zijden van het water en zijn met
elkaar verbonden door sierlijke bruggen. Om
het handelsverkeer in goede banen te leiden
werden de Nieuwe Haven (1410) en de
Wolwevershaven (1609) aangelegd, later
gevolgd door het Maartensgat en de Kalkhaven.
Het onveranderd sfeervolle havenkwartier met
zijn pakhuizen, koopmanswoningen, kades en

STADGIDS DORDRECHT

- anno nu - pleziervaartuigen strekt zich uit tussen
Grote Kerk en Groothoofd, Maartensgat en
Kalkhaven.

Groothoofd

Het veelgeprezen uitzicht op het drierivierenkruispunt bij het Groothoofd ligt aan je voeten als je
vanuit de binnenstad door de Groothoofdspoort
loopt. Hier was in het verleden de belangrijkste
aanlegplaats voor schepen. De Groothoofdspoort,
de voornaamste stadspoort, bepaalt met de Grote
Kerk het stadsgezicht vanaf het water. Oude Maas,

HIGHLIGHTS 09

Beleef de
geschiedenis
in Het Hof van
Nederland.
Ontdek het belang van de Dordtse
geschiedenis voor heel Nederland. Het
Hof van Nederland is een plek van
nationale betekenis. In dit museum zit je
op de eerste rij bij de Eerste Vrije
Statenvergadering van 1572. Een
historische gebeurtenis, waar de eerste
stap werd gezet naar een onafhankelijke
Republiek der Nederlanden, de voorloper
van ons Nederland van nu. Verfilmd door
een topregisseur, met bekende
Nederlandse acteurs en te zien op de
plek zelf, in de Statenzaal
0201534.pdf 1

15-12-2017 15:16:54

www.vangentautoverhuur.nl
info@vangentautoverhuur.nl

Gratis haal en brengservice in Dordrecht

01075.pdf 1

10 HIGHLIGHTS

En tegenwoordig ook via WhatsApp
bereikbaar 0630306182

30-11-2017 15:40:32
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Beneden Merwede en Noord stromen bij Dordrecht
samen op het drukst bevaren rivierenkruispunt van
Europa: een plek waar je je nooit hoeft te vervelen.

Grote Kerk

De Grote Kerk is het bekendste monument van
Dordrecht en een ijkpunt in de stad. Opvallend is
de scheve toren, waarin de 67 klokken tellende
beiaard is ondergebracht. De kerk is gebouwd op
de plek van een vroegmiddeleeuwse kapel en
kreeg eind vijftiende eeuw haar huidige vorm.
Opvallend in het interieur van de laatgotische
‘Dordtse Dom’ zijn de met houtsnijwerk versierde
koorbanken, het koperen koorhek, de mahoniehouten preekstoel, het orgel, de kapellen en gebrandschilderde ramen. Het Mariakoor met stergewelf is
het oudste deel van de kerk.

Het Hof van Nederland

Het Hof van Nederland is een plek van nationale
betekenis. In dit museum zit je op de eerste rij bij
de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Een
belangrijke gebeurtenis, die aan de basis lag van
de onafhankelijke Republiek der Nederlanden, de
voorloper van ons Nederland van nu. Verfilmd door
een topregisseur, met bekende Nederlandse
acteurs en te zien op de plek waar de vergadering
echt plaatsvond, in de Statenzaal.
Je beleeft ook de vroege Gouden Eeuw van het
14de-eeuwse Dordrecht, als belangrijkste stad van
Holland. Je leert over de invloed van de Synode van
Dordrecht op de Nederlandse taal en cultuur. En je
ontdekt ‘Dordt’ als de stad van Johan en Cornelis
de Witt en als stad van watersnood en Biesbosch.
Het Hof van Nederland is onmiskenbaar ook het
verhaal van Nederland; de historie van de stad als
staalkaart van de Nederlandse geschiedenis. Dit
alles in een multimediale presentatie, waarin een
fraaie selectie objecten uit de omvangrijke Collectie
Dordrecht wordt afgewisseld met interactieve
toepassingen.

Huis van Gijn

Huis Van Gijn is het voormalige woonhuis van
bankier, jurist en verzamelaar Simon van Gijn, die er
vanaf 1864 met zijn echtgenote Cornelia Vriesendorp woonde. Een groot deel van het huis is nog
intact en ingericht als toen. Het lijkt of ze elk
moment thuis kunnen komen. De Vriesendorpsalon,

STADGIDS
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de eetkamer en de Tapijtenzaal tonen de weelde
van een leven op stand. Hoe zag een werkdag van
een dienstmeid eruit? Wat stond er op het menu?
En hoe dek je een tafel? Een kijkje in het leven van
alledag bij een familie op stand rond 1900.

Dordrechts Museum

Het begon met één schilderij, geschonken door
een particulier. In 1842 werd het Dordrechts
Museum opgericht door kunstliefhebbers en
verzamelaars. Sinds die tijd is de internationaal
bekende en gewaardeerde collectie schilderkunst
uitgegroeid tot één van de belangrijkste in de
stedelijke musea van Nederland. Ontdek zes
eeuwen Nederlandse schilderkunst: van de 16e
eeuw tot nu. Maak kennis met de schildersfamilie
van Aelbert Cuyp, societyschilder Ary Scheffer of
de gebroeders Van Strij. De Gouden Eeuw komt
aan bod met Dordtse meesters als Nicolaes Maes
en Ferdinand Bol uit de school van Rembrandt.
Geniet van 19de-eeuwse meesters als Breitner,
Mesdag en Israëls en laat je verrassen door de
verzameling moderne en hedendaagse kunst.

1600 monumenten

Dordrecht bezit bijna 900 rijksmonumenten,
700 gemeentelijke monumenten en een groot
aantal beeldbepalende panden: bijzondere
gevels, woonhuizen, kerken en andere gebouwen,
voornamelijk te vinden in de historische
binnenstad en de negentiende-eeuwse schil.
Kijk voor enkele bijzondere monumenten op
pagina 20. Nog meer monumenten staan
beschreven in de gratis Monumentengids,
verkrijgbaar bij VVV.

Meer weten?

www.grotekerk-dordrecht.nl
www.hethofvannederland.nl
www.huisvangijn.nl
www.dordrechtsmuseum.nl
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Unieke Warwinkels voor Snuffelaars
Pandora en Pandorus zijn al 35 jaar geliefd onder
verzamelaars en snuffelaars. Pandorus is gevestigd in
de historische binnenstad van Dordrecht. In deze
unieke sfeer (ver)kopen wij o.a. curiosa, antiek, design,
glas- en aardewerk, meubilair, kunst, lp’s en boeken.
Ons assortiment wisselt wekelijks, zodat u bij elk
bezoek opnieuw verrast wordt. Heeft u vragen over de
in- of verkoop van spullen of een complete boedel
neem dan contact met ons op.

Pandora is gevestigd in een rijksmonument uit 1735
in de oude binnenstad van Dordrecht. In dit
monumentale pand werd in 1850 de eerste Dordtse
Unieke Warwinkels voor Snuffelaa
schouwburg geëxploiteerd. In deze unieke sfeer
verkoopt Pandora al sinds 1981 tweedehands boeken,
Pandora en Pandorus zijn al 30 jaar gel
brocante, kunst & antiek, teveel om
op teverzamelaars
noemen. Het
onder
en snuffelaars. O
beste kunt u zelf komen kijken. Erwinkels
zijn twee
zijn gevestigd in de historis
binnenstad
van
Dordrecht.
vertrekken met boeken op vrijwel elk gebied. In de
twee andere kamers vindt u een scala
aanunieke
bijzondere
In deze
sfeer (ver)kopen wij
curiosa, antiek, design, glas- en aardew
voorwerpen, antiek en verzamelobjecten.

Boomstraat 17, 3311TC Dordrecht 078-6141224,
info@pandorus.nl www.pandora-dordt.com
Openingstijden van dinsdag t/m zaterdag van
11:00 tot 17:00 en elke zondag van 12:00 tot 17:00

info@pandora-dordt.nl www.pandora-dordt.com
Openingstijden van maandag t/m zaterdag van
11:00 tot 17:00 en elke zondag van 12:00
&tot 17:00

meubilair, kunst, kleding, lp’s en boeken. O
assortiment wisselt wekelijks, zodat u bij
Wijnstraat 86, 3311BW Dordrecht
078-6135030,
bezoek
opnieuw verrast wordt.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van
11.00 - 17.00 uur
Elke eerste zondag v/d maand
van 12.00 - 17.00 uur

Pandora
Wijnstraat 82
T (078) 613 50 30
Pandorus
Boomstraat 17
T (078) 614 12 24
www.pandora-dordt.com

Visser’s Poffertjes, dé plek waar poffertjes nog gebakken
worden uit een handgeslagen beslag, volgens geheim recept.

40

Groenmarkt 9 • 3311BD, Dordrecht
078 - 8432283 • www.visserspoffertjes.nl

12 HISTORIE

Al 85 jaar lang is het pand aan de Groenmarkt 9 een begrip in
Dordrecht. De familie Visser, van origine poffertjesbakkers en
naamgevers van het bedrijf, streek hier in 1932 neer om de
Dordtenaren blij te maken met al dat Hollandse lekkers.

Het recept van die poffertjes is één van de best bewaarde
geheimen uit de Dordtse horeca. ,,Dat geheim willen we ook
graag bewaard houden’’. ,,Wat we wel kunnen verklappen, is
dat onze poffertjes lactosevrij zijn. We gebruiken namelijk geen
melkproducten of eieren in ons beslag. Onze poffertjes hebben
daardoor ook een bijzonder licht-krokant laagje aan de
buitenkant. Luchtig van binnen en zeker het proberen waard
met een zelfgemaakt kaneelsuiker of echt Dordtse
sinaasappellikeur van distilleerderij Rutte.
Kom dus snel genieten!

STADGIDS DORDRECHT

HISTORIE

LANGDURIGE
GESCHIEDENIS
Bijna duizend jaar geleden vestigden zich de eerste bewoners van Dordrecht
op de oevers van het veenriviertje de Thuredrith. In de vroege middeleeuwen groeide de
simpele nederzetting uit tot de machtigste handelsstad van Holland. Over de langdurige
geschiedenis van Dordrecht valt heel veel te vertellen. Hier kun je er al iets over lezen.
Op de tijdlijn staan de belangrijkste gebeurtenissen vermeld.

Stadsrechten

Dordrecht ontstond in een waterrijk gebied,
aan het veenriviertje de Thuredrith. De
gunstige ligging aan een kruispunt van
handelswegen, die grotendeels over water
liepen, bespoedigden de ontwikkeling van
de stad. In 1220 schonk de Hollandse graaf
voor het eerst stadsrechten aan een
woonkern. Dit was Dordrecht, de eerste
stad van Holland.

Middeleeuwse stapelstad

Dordrecht kreeg meer privileges. Het belangrijkst
was het stapelrecht. Alle schepen die goederen over
water aanvoerden, moesten deze opslaan en
verhandelen in Dordrecht. De stad groeide, eerst
langs de opgehoogde wallen van de Thuredriht, nu
de Voorstraathaven. Op de zandbanken buiten de
stad verrezen pakhuizen en koopmanswoningen.
Hier ontstonden de Nieuwe Haven en Wolwevers
haven. De stad werd welvarend en invloedrijk.

Hoe dichter bij Dordt…
Wie kent het niet? Hoe dichter bij Dordt, hoe
rotter het wordt. Meestal lachend en spottend
bedoelt, maar waar komt het eigenlijk vandaan?
Het stapelrecht speelt hierin een belangrijke rol.
In 1299 verleende de jonge Graaf Jan I Dordrecht
het belangrijke stapelrecht. Dit recht hield in dat
goederen die over de rivier aangevoerd werden
eerst in de stad moesten worden gelost en
opgeslagen. Daarna moesten de goederen
worden verkocht en overgeladen. Dit proces
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kostte de handelaren een hoop tijd en geld.
Door de toenemende handel werden de
schepen steeds groter, maar de rivieren niet
dieper. Veel schepen strandden daardoor in de
buurt van Dordrecht. U begrijpt nu waar de
uitspraak vandaan komt.
Gelukkig ziet Koning Willem-Alexander het heel
anders. Toen hij op Koningsdag in 2015 de stad
bezocht, sprak hij de vriendelijke woorden: “Hoe
dichter bij Dordt….....hoe gezelliger het wordt”!
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Wijnhandel

Granen, hout, suiker en wijnen waren
belangrijke handelsproducten. De bochtige
Wijnstraat, Wijnhaven en wijnpakhuizen
herinneren aan de florerende wijnhandel.
Wijnkopers, houthandelaren en eigenaars van
bierbrouwerijen en suikerraffinaderijen
woonden in voorname huizen aan 
de Wijnstraat en Groenmarkt. Langs de
Voorstraathaven liggen de steigers waar
schippers aanmeerden om hun waren te
lossen.

Sint Elisabethsvloed

Het water bracht niet alleen voorspoed maar zorgde
ook regelmatig voor overlast: overstromingen en
dijkdoorbraken. In 1421 sloeg het noodlot toe.
De Sint Elisabethsvloed overspoelde een uitgestrekt
gebied rondom Dordrecht. Delen ervan vielen later
droog en werden ingepolderd, in een groot deel ervan
ontstond de Biesbosch. Het natuurgeweld veranderde
het landschap, maar de stad bleef gespaard. Gestaag
kwam de handel weer op gang en lokte handelaars en
ambachtslieden uit Duitsland, Vlaanderen en
Engeland.

Beroemde broers

1421

Sint Elisabethsvloed,
overstroming van de Groote
Waard

1400

1500

1355

Het Maasrecht geeft Dordrecht
het monopolie op de handel in
het Maasgebied.

1300

1299

1122
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TIJDLIJN
Graaf Jan I kent Dordrecht het
Stapelrecht toe

1220
1200

Bouw van een kapel, voorloper
van de Grote Kerk

1100

Graaf Willem I verleent
Dordrecht het Stadsrecht

1100

De eerste bewoners vestigen
zich langs het veenriviertje
Thuredrith

De in Dordrecht geboren broers Johan en Cornelis De Witt behoorden tot de belangrijkste politieke
figuren van de zeventiende eeuw. De gruwelijke moord op het tweetal in 1672 is een bekende
dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van ons land. Zij werden van hun leven en hun vrijheid
beroofd door een uitzinnige, Oranje-gezinde menigte. Hun politieke voorkeur werd hen noodlottig. Op
de Visbrug staat het standbeeld van Johan en Cornelis De Witt (de een staat, de ander zit), hun
geboortehuis stond in de nabijgelegen Grotekerksbuurt.
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“Drecht”

Dordrecht valt onder de regio Drechtsteden, maar waar
komt dat “drecht” eigenlijk vandaan? Het woord
“drecht” heeft meerdere betekenissen. De letterlijke
betekenis van het woord is: een kreekje met een eigen
natuurlijke waterloop onder invloed van eb en vloed.
Een doorwaadbare plek in de rivier waar men destijds
gemakkelijk kon oversteken, is één van de andere
betekenissen. Op deze plek vestigden zich de eerste
bewoners, voornamelijk vissers.

De geboorte van Nederland
Ook op politiek gebied speelde Dordrecht een
belangrijke rol. In 1572 kwamen twaalf Hollandse
steden in het geheim in Dordrecht bijeen om het
verzet tegen de Spaanse overheerser te bundelen.
Ze steunden Willem van Oranje met geld voor een
leger en erkenden hem als enig stadhouder.
De Eerste Vrije Statenvergadering, gehouden in
Het Hof, markeert het begin van een zelfstandige

De Dordtse Synode
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1926

2000

1906

De Dordtse beiaard wordt
door uitbreiding de grootste
van Europa

2000
De stad breidt zich uit naar de
andere zijde van de spoorlijn

1860

TIJDLIJN

1900
Begin ontwikkeling van het
gebied buiten de Spuihaven:
de 19de-eeuwse schil

1800

Bedijking polder De Biesbosch
als werklozenproject

1872

1795

1618-1619

De Dordtse of Nationale
Synode maakt een einde aan
religieuze twisten

1700

Dordrecht wordt aangesloten
op het Nederlandse
spoorwegnet

Om een einde te maken aan religieuze twisten
binnen de protestantse kerk vond in 1618/1619 de
Synode van Dordrecht plaats. Resultaat van deze
belangrijke nationale kerkvergadering waren de
Dordtse leerregels en de opdracht tot het maken

De Fransen trekken Dordrecht
binnen, de overheersing zal tot
1813 duren

1575

Unie van Dordrecht: Holland
en Zeeland onder de regering
van Willem van Oranje

1572

Eerste Vrije Staten–
vergadering in Het Hof

1600



Nederlandse staat. Dordrecht is de geboortestad
van Nederland.
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Meer weten?

www.regionaalarchiefdordrecht.nl
www.oud-dordrecht.nl
‘Verhalen van Dordrecht’, serie boekjes over
uiteenlopende onderwerpen uit de historie
van Dordrecht De boekjes zijn
verkrijgbaar bij VVV.

van een eerste bijbelvertaling in het Nederlands. Dit werd de Statenbijbel van 1637. De
Synode èn de Statenvertaling zijn van grote
invloed geweest op de kerk- en cultuurgeschiedenis van Nederland en op de Nederlandse taal.

De veranderende stad

Het stapelrecht werd afgeschaft, Rotterdam en
Amsterdam groeiden als handelsstad.
Dordrecht moest haar leidende positie opgeven.
Schepen werden er in de negentiende eeuw nog
wel volop gebouwd op de werven langs de rivier.
Inmiddels was de stadsmuur grotendeels
afgebroken. Stadspoorten verdwenen, de
bruggen werden van gietijzer en stadsarchitect
Itz bezorgde de stad gebouwen in neoclassicistische stijl. Vernieuwingsdrang leidde ook tot
sloop in de jaren zestig van de twintigste eeuw.
Toch heeft de stad haar eigen(zinnige) karakter
steeds behouden.

Dordtenaren van naam
Johan en Cornelis De Witt staan,
vereeuwigd in brons, op de Visbrug.
Hun geboortehuis stond in de
Grotekerksbuurt. Ze klommen in de
zeventiende eeuw hoog op de
politieke ladder, maar werden
vermoord door het volk.
De landschapsschilderijen
van Aelbert
Cuyp
(1620-1691) zijn
wereldberoemd.
Hij woonde en
werkte zijn gehele
leven in Dordrecht.
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Als jonge dominee in dienst van de VOC vertrok de in
1666 in Dordrecht geboren François Valentijn naar
Indië. Na zijn terugkeer in 1714 schreef hij jarenlang
aan zijn lijvige en nog altijd interessante boekwerk
‘Oud en Nieuw Oost-Indiën’.
De in Dordrecht geboren Ary Scheffer (1795-1858)
werd in Parijs een beroemd romantisch schilder.
Zijn standbeeld staat op het Scheffersplein.
In 1864 koopt Simon van Gijn een huis aan de
Nieuwe Haven. Bij zijn dood in 1921 laat hij het huis
en zijn verzamelingen na aan de stad.
Aan de Nieuwe Haven, nabij de Lange IJzeren Brug,
staat het geboortehuis van prozaschrijfster en
toneelcritica Top Naeff (1878-1953). In 1900
publiceerde zij haar bekende meisjesroman
School-idyllen.
Dichter, vertaler en schrijver C. Buddingh’ (19181985) was een Dordtenaar in hart en nieren. De stad
komt veelvuldig voor in zijn gedichten en dagboeken.

De legende van de
Schapenkoppen

De inwoners van Dordrecht hebben sinds eeuwen de
bijnaam “Schapenkoppen”. Deze naam komt voort
uit een verhaal uit de Middeleeuwen, toen Dordrecht
een rijke en machtige handelsstad was. Het
stapelrecht zorgde ervoor dat er over alle goederen
die de stad in- en uitgevoerd werden belasting werd
geheven, zo ook op vlees en slachtvee. Twee
Dordtenaren die in de Alblasserwaard een schaap
hadden gekocht, voelden weinig voor belasting
betalen. Op weg terug naar Dordrecht zagen ze bij
Papendrecht een vogelverschrikker staan. Ze pakten
zijn broek, jas en pet en kleedden het schaap ermee
aan. Bij de Riedijkspoort namen ze het dier tussen
hen in en hielden het aan de voorpoten vast. In het
donker leek het net of er drie mannen de stad
binnen wandelden, alhoewel de middelste wel wat
onvast op z’n benen stond. Maar ach, in die tijd werd
er wel vaker een borreltje teveel gedronken. Alles
ging zoals bedacht, maar net op het moment dat de
mannen door wilden lopen, klonk er een klaaglijk
bééééh! Het schaap werd ontmaskerd en de
mannen moesten alsnog de verschuldigde belasting
betalen. Het verhaal deed natuurlijk al snel de ronde
in de stad en omgeving. Vanaf dat moment werden
de Dordtenaren “Schapenkoppen” genoemd.
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Welkom
bij het

Kunstrondje
Dordt

Ook elke

1e zondag
van de
maand!

Een wandeling langs musea, antiquariaten, galeries, design-,
kunst-, antiek- en curiosawinkels.
Wandeling

En ook:

In het historische centrum van Dordrecht zijn, op
loopafstand van elkaar, ongeveer zestig zaken of
instellingen die kunst, antiek en curiosa of (antiquarische) boeken exposeren of verkopen. Zij hebben zich aaneengesloten in de Dordtse Vereniging
van Kunst- en Antiekhandelaren. Het “Kunstrondje
Dordt” is een wandeling langs de musea en de
winkels van onze leden.
Haal de folder met plattegrond bij de VVV of bij
een van de leden. U herkent ze aan de vlag.

Snuffelen
De openingstijden van de zaken zijn verschillend,
maar iedere eerste zondag van de maand zijn
de meesten van deze zaken exclusief voor u
geopend. Zo kan de bezoeker van het Kunstrondje
ongestoord door de historische binnenstad en het
havengebied wandelen, de exposities in de musea
en de galeries bekijken, of een speurtocht naar
dat ene oude boek beginnen. Wellicht komt u een
mooi antiek servies tegen, of een oude olielamp?
Snuffelen wordt beloond, want u zult niet de
eerste zijn die in een van de Dordtse zaken een
grootse aankoop doet voor een klein prijsje.

De Dordtse Boekenmarkt: 1 juli 2018
Elk jaar, op de eerste zondag van juli, wordt in de
historische binnenstad de Dordtse Boekenmarkt
gehouden. Dit jaar alweer de 23e editie!
500 boekenkramen, gastvrije horeca en een aantrekkelijk nevenprogramma van muziek en literatuur. En dat alles in een prachtig decor, dat telkens
weer zo’n 75.000 bezoekers trekt.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Oók exclusief de eerste zondag van de maand! www.kunstrondje.nl

Dordtse Stedemaagd
Dordrecht centrum

MONUMENTEN

BEKIJK ZE
ALLEMAAL
Dordrecht is een echte monumentenstad. Met gebouwen die ontstonden in de
middeleeuwen, typisch Dordtse gevels, voorname patriciërswoningen, pakhuizen,
kerken en watertorens. Lees hier meer over enkele bijzondere monumenten.

Stadhuis

De neoclassicistische gevel die het Stadhuis
in de negentiende eeuw kreeg, verbergt het
middeleeuwse geheim dat daarachter
schuilt: dit gebouw met zijn kelders met
kruisgewelven en overkapping met originele
houtconstructies is in de veertiende eeuw
gebouwd als Vlaamse koopmansbeurs. Het
stadsbestuur nam er zijn intrek in 1544.
Bekijk bij een bezoek de jachtkamer, de
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achttiende-eeuwse gevangeniscellen op
zolder en de trouwzaal met wandschilderingen van Reinier Kennedy.

Hofjes

Tussen Bagijnhof en Vriesestraat staan de
huisjes van de Regenten- of Lenghenhof.
Eigenlijk bestaat dit door regenten bestuurde
vrouwenhof uit 1755 uit meerdere hofjes, het
oudste deel ligt aan de Bagijnhofzijde.
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Arend Maartenszoon stichtte in 1625 de naar hem
vernoemde armevrouwenhof in de Museumstraat.
Rond een binnentuin met eeuwenoude bomen en een
waterput staan de nu door mannen en vrouwen
bewoonde huisjes. Een wandelroute langs alle Dordtse
hofjes is te vinden op de website van de VVV.

Dordts Patriciërshuis

Meer weten?

www.vvvdordrecht.nl
www.monumentenzorgdordrecht.nl
Adressen en openingstijden van te
bezoeken monumenten, zie pagina 65. Meer
monumenten staan beschreven in een gratis
bij VVV verkrijgbare Monumentengids.

Achter de statige gevel van het pand Wolwevershaven
9 is het Dordts Patriciërshuis-Museum aan de Maas
te vinden. Hier beleef je de tijd van een Dordts
patriciërshuishouden aan het einde van de achttiende
eeuw. Meubels, voorwerpen in Lodewijk XVI-stijl,
tekeningen en schilderijen sieren de stijlkamers in dit
historische woonhuis. Vanuit de ronde Maaskamer
heb je een uniek uitzicht op de rivieren Oude Maas,
Noord en Merwede.

Maarschalkerweerdorgel, het houten tongewelf
en andere historische elementen.

Munt van Hollant

Kyck over den Dyck

’t Zeepaert

Kunstmin en De Holland

Het uit 1555 daterende zandstenen Muntpoortje aan
de Voorstraat geeft toegang tot het Muntgebouw
waar van 1367 tot aan de opheffing in 1806
de munten van Holland en Zeeland werden geslagen.
Het Hollandse wapen hangt boven de ingang van het
hoofdgebouw. In het Dordrechts Museum is het
portret van de muntmeesters te zien dat Samuel van
Hoogstraten in 1674 schilderde. In een deel van het
gebouw is al ruim 200 jaar de Vrijmetselaarsloge
La Flamboyante gevestigd.
Dit rond 1495 gebouwde huis is het oudste woonhuis
van Dordrecht en behoort tot de oudste woonhuizen
van Nederland. De laatgotische gevel van kostbare
Naamse steen bevat de oorspronkelijke sierankers en
kruiskozijnen. In het huis hebben een zeepzieder,
bierbrouwer en kooplieden gewoond. In het interieur
zijn veel oorspronkelijke elementen uit verschillende
tijdsperioden bewaard gebleven. Na restauratie is dit
pand in gebruik als vergaderlocatie.

Augustijnenkerk

Het belangrijkste bouwwerk van het augustijnenklooster (nu Het Hof van Nederland) was de kerk.
Hoe de oorspronkelijke kloosterkerk was ingericht is
niet bekend. Na een brand in 1512 is de kerk opnieuw
opgebouwd, in 1776 is de voorgevel in vroege
Waterstaatsstijl aangebracht. Vooraanstaande
Dordtenaren (waaronder Aelbert Cuyp) zijn in de
kerk begraven. Opmerkelijk zijn de preekstoel, het
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Van de vele molens die vroeger in bedrijf waren in
Dordrecht is er nog één overgebleven: de hoog
boven de Noordendijk uitstekende stellingmolen
Kyck over den Dyck. De in 1713 gebouwde
moutmolen werd later gebruikt voor het malen van
granen. Na de laatste restauratie is deze functie
hersteld. Op zaterdag draaien de wieken, kun je
vanaf de stelling het uitzicht bewonderen en zijn in
het winkeltje molenproducten als meel en koeken
te koop.
Veel gebouwen van de architect en interieurontwerper Sybold van Ravesteyn (1889-1983) zijn
gesloopt. Voor de in 1889 gebouwde schouwburg
Kunstmin in Dordrecht ontwierp hij in 1939 een
nieuwe entree en interieur in neobarokke stijl.
Marmeren trappen, golvende lijnen en krullen
geven het interieur van Kunstmin een onweerstaanbare charme. Een ander ontwerp van Van
Ravesteyn is het gebouw De Holland. Sinds enkele
jaren is hier het Nationaal Onderwijsmuseum
gevestigd. Het Nationaal Onderwijsmuseum
beheert de grootste onderwijshistorische collectie
ter wereld. In een levendige en veelzijdige
tentoonstelling toont het museum de vele
aspecten van het onderwijs en de invloed ervan
op jeugdcultuur. Het museum verbindt
persoonlijke verhalen en actuele gebeurtenissen
met indrukken over het verleden, het heden en de
toekomst van het onderwijs.
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Energiehuis
Noordendijk

UNIEK

KOMT DAT ZIEN
Dordrecht kent enkele uitzonderlijke gebouwen en plekken die uniek zijn voor de stad
en het land. Waarom ze zo bijzonder zijn? Lees er hier over en ga vooral zelf kijken.

De Holland

In 1937 gaf de N.V. Brandverzekering Maatschappij ‘Holland van 1859’ in Dordrecht
opdracht aan de architect Sybold van Ravesteyn
om een nieuw kantoor te bouwen aan de
Burgemeester de Raadtsingel. De meningen
lopen uiteen over de vraag tot welke bouwstijl
‘De Holland’ precies hoort. Termen als
neoclassicisme, neobarok en Jugendstil worden
allemaal gebruikt. Tegenwoordig is in het pand
het Nationaal Onderwijsmuseum gevestigd. De
enige plek in Nederland waar alle onderwijsmiddelen die ooit op een school in Nederland of in de
voormalige koloniën gebruikt werden, te zien
zijn. Van schoolboeken, griffels, inktpotten,
telramen, schoolplaten, geografische kaarten,
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atlassen, foto's, toverlantaarns en agenda's tot
schoolbankjes. Het is er allemaal. Het Nationaal
Onderwijsmuseum heeft, met meer dan 350.000
voorwerpen, de grootste onderwijscollectie ter wereld.

Villa Augustus

Slapen in een watertoren, wandelen door moes- en
siertuinen, eten in wat ooit een pompstation was: het
kan allemaal in Villa Augustus op het voormalig
waterleidingterrein van Dordrecht. Het complex met
de tussen 1881-1883 gebouwde watertoren en het
uit 1942 daterende pompstation ligt aan het Wantij,
op de hoek Oranjelaan-Noordendijk. Het terrein is
omgetoverd in een groene en levendige plek waar je
kunt eten en drinken, slapen, winkelen en rondwandelen in de tuinen.
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Energiehuis

De oude elektriciteitscentrale aan de Noordendijk
is nu een theaterhuis. Diverse culturele
instellingen programmeren er concerten,
theatervoorstellingen en cursussen op het gebied
van muziek, dans, theater en beeldende kunst.
Ontmoetingsplek is Grand-café Bistro Bar
Khotinsky, waar je kunt lunchen, dineren en iets
drinken. De centrale bestaat uit drie tegen elkaar
aan opgetrokken gebouwen in verschillende
bouwstijlen. Het Energiehuis is een mooi staaltje
fabrieksarchitectuur. Als Dordts cultuurhuis krijgt
het een tweede leven.

Stadsboerderij Weizigt

Het Duurzaamheidscentrum Weizigt ligt op een
voormalig landgoed, met het gerestaureerde
Koetshuis uit 1886 aan de ene zijde en de nieuwe
stadsboerderij aan de andere zijde, grenzend aan
het Weizigtpark. Ertussen liggen de heemtuin,
cultuurtuin en een oud stukje landgoedbos.

Op de duurzame stadsboerderij leven bekende
en niet-alledaagse dieren. Op het terrein valt veel
te ontdekken en te leren: je vindt er ook een
bijenstal, klimaatkas en het Aquarama dat de
wereld van het water toont. Maar het is ook een
fijne plek voor recreatie.

Ruïne Huis te Merwede

Een verlaten ruïne aan de Merwede die
eeuwenlang inspireerde tot verhalen en
schilderijen, een plek met een grote aantrekkingskracht op romantische zielen, archeologen
en picknickende families: dat is het Huis te
Merwede. Of beter: wat ervan bewaard gebleven
is. Het Huis te Merwede, gebouwd in de
veertiende eeuw en een eeuw later onbewoonbaar door machtsconflicten en overstromingen,
was een kasteelachtig verblijf. De ruïne is
gerestaureerd. Een informatiebord verhaalt over
de geschiedenis, een wandelpad maakt het
mogelijk rondom de ruïne te lopen.

Meer weten?

www.onderwijsmuseum.nl
www.villa-augustus.nl
www.regionaalarchiefdordrecht.nl
www.weizigt.nl
www.energiehuis.nl
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Meer weten?

Elke donderdag is het koopavond,
elke zondag is het van
12:00 tot 17:00 koopzondag.
www.vvvdordrecht.nl
www.centrumdordrecht.nl
www.kunstrondje.nl
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WINKELEN

KIJKEN & KOPEN
Begin je winkelavontuur in het hart van de stad. Modezaken, warenhuizen en bekende
winkelketens liggen hier dicht bij elkaar. Echte Dordtse speciaalzaken en andere
unieke winkels maken het aanbod compleet.

Winkelen

In het sfeervolle centrum van Dordrecht is het
gezellig winkelen bij de grotere winkelketens rond
het Statenplein en de vele unieke (speciaal)zaken
in o.a. de Voorstraat en de Vriesestraat.

Markten

Op vrijdag en zaterdag is het weekmarkt op het
Statenplein. Hier ga je heen voor verse bloemen,
een gebakken visje, fruit en groenten, kazen,
maar ook voordelige kleding en (op vrijdag) een
boerenmarkt met biologische producten. Er zijn
ook een aantal speciale markten in Dordrecht, die
op vastgestelde data plaatsvinden, zoals een
boekenmarkt, keramiekmarkt, pop-up markt en de
antiek- en curiosamarkt op het Nieuwkerksplein.

Kunstrondje

Liefhebber van kunst, boeken of antiek?
Verzamelaar van curiosa? In Dordrecht kun je een
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rondje maken langs de vele kunsthandels, galeries,
antiek- en curiosazaken en antiquariaten die te
vinden zijn in de historische binnenstad.
De in het Kunstrondje Dordt samenwerkende
zaken en instellingen zijn elke eerste zondag van
de maand extra geopend. Haal bij de VVV de gratis
folder met plattegrond en alle adressen van de
deelnemers aan het Kunstrondje. De route is
ook digitaal beschikbaar. Download gratis via
izi. TRAVEL.

Souvenirs

Voor leuke, betaalbare Hollandse souvenirs
en speciale Dordrecht souvenirs kun je
terecht in de VVV-winkel in Intree Dordrecht.
Natuurlijk vind je hier ook een groot assortiment
kaarten, routes, toeristische gidsen en boeken.
Verschillende producten zijn ook te bestellen
via de VVV webshop.
www.vvv-webshop.nl
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for women

discover more than 70 brands such as: AAIKO, CAMBIO, CAROLINE BISS,
CLAUDIA STRÄTER, CREENSTONE, FRANK WALDER, GARDEUR, GERRY WEBER, GEISHA,
GIL BRET, GUSTAV, JOSEPH RIBKOFF, KYRA & KO, PENN & INK, SUMMUM, 10 DAYS, YAYA.

discover
more
than 70
brands such as: AAIKO, CAMBIO, CAROLI
voorstraat
352, dordrecht
- www.bahlmann-mode.nl
CLAUDIA STRÄTER, CREENSTONE,
FRANK WALDER, GARDEUR, GERRY WEB
3
GIL BRET, GUSTAV, JOSEPH RIBKOFF, KYRA & KO, PENN & INK, SUMMUM, 10

WELCOME MULTIBRAND STORE FOR WOMEN
Bahlmann Mode is niet zomaar een modezaak, Bahlmann Mode is een begrip binnen- en ook ver
buiten Dordrecht. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1883, maar is nog helemaal van deze tijd!

Discover more than 70 brands such as:
AAIKO, CAMBIO, CAROLINE
BISS, CREENSTONE,
FRANK
WALDER, GERRY WEBER,
GEISHA, GUSTAV,
voorstraat
352,
dordrecht
- www.bahlmann-mode
JOSEPH RIBKOFF, KYRA & KO, MARC CAIN, PENN & INK, REPEAT, STUDIO ANNELOES, SUMMUM, 10 DAYS, YAYA.
Voorstraat 352 | dordrecht | www.bahlmann-mode.nl
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HORLOGES MET PASSIE EN VAKMANSCHAP
Bent u opzoek naar kwaliteit, iets om uw pols om trots op te zijn?
Dan bent u bij Watch This aan de Voorstraat aan het goede adres!
In onze winkel Watch This hebben wij een mooie collectie horloges. Wilt u modern, klassiek, stijlvol of toch
sportief? Het brede assortiment aan speciale en unieke merken bied u de keuze die u wilt. Ook voeren wij een
mooie verzameling van vintage horloges met merken zoals Rolex, Omgea, Zenith, Oris, Bulova en nog veel meer.
Wij voeren ook alle reparaties uit al dan niet in onze eigen werkplaats. U bent aan het juiste adres bij ons voor
een gedegen advies over reparatie, restauratie of verkoop. Nieuwsgierig geworden? Loop dan eens binnen bij
onze winkel op de Voorstraat 425 in Dordrecht.
Squale • Citizen • Junghans • Luminox • Glycine • Revolo • Haaven • Aristo • Mondaine
• Vintage en occasion horloges van grote merken •
Watch This: een zaak om naar uit te kijken! Voor openingstijden en verdere info zie de site: www.watch-this.eu
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21

HÈT ADRES VOOR

Hèt adres voor uw Hollandse kaas,
HOLLANDSE
KAAS!
buitenlandse
kaas, wijn,
noten,
vele andereDaarnaast
delicatessen
verkopenenwijleuke
ook cadeaus
en (relatie)geschenken.
buitenlandse kaas, wijn, noten,
veel andere delicatessen en leuke cadeaus.

Puur en smaakvol genieten…

9

Leuk om te geven, leuk om te krijgen!
Nieuwstraat 34, 3311 XR Dordrecht
078-6138424, www.theewinkeltje.nl

Bagijnhof
3311KE
KE Dordrecht
Bagijnhof
72 72,
3311
DORDRECHT
+31(0)78 207
+31(0)78
20723
237272
www.hetkaasenwijnhuis.nl
www.hetkaasenwijnhuis.nl
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KLASSIEKE BOUTIQUE MET ITALIAANSE
PARFUMS IN EEN 400 JAAR OUD
RIJKSMONUMENT AAN DE

Aan het Vlak - aan de
Wolwevershaven - bevindt zich
Vicino Sei, een boutique met klassieke
Italiaanse parfums. In dit 400 jaar
oude Rijksmonument worden je
zintuigen prettig geprikkeld door de
plek, de inrichting, de muziek en
natuurlijk door hoe het er ruikt.

WOLWEVERSHAVEN IN DORDRECHT.

Vlak 6 | Dordrecht | www.vicinosei.com

Vicino Sei verkoopt een zorgvuldig
gekozen selectie van nicheparfums.
Nicheparfums zijn niet-commerciële
kwalitatief hoogwaardige en pure
parfums ambachtelijk gemaakt met
KLASSIEKE BOUTIQUE MET ITALIAANSE
een
passie. BijINVicino
Sei vind
je OUD
PARFUMS
EEN 400
JAAR
nichegeuren
van negen verschillende
RIJKSMONUMENT
AAN DE
WOLWEVERSHAVEN
IN DORDRECHT.
Italiaanse
parfumhuizen
met elk een
persoonlijke signatuur voor een
unieke geurbeleving.
Het dragen van een geur is heel
Vlak 6 | Dordrecht | www.vicinosei.com
persoonlijk.
Alle parfums zijn “to
share”. Dit wil zeggen dat ze niet

specifiek zijn gemaakt voor of een
man of een vrouw, maar dat je draagt
wat jij lekker vindt. Bij nicheparfums
draait het om de geurbeleving en de
herinneringen die door de geur
opgeroepen worden en hun eigen
verhaal maken. Je kunt je
parfumkeuze laten afhangen van je
bui, van wat je draagt of van een
gelegenheid. Een goed parfum geeft
jou een extra uitstraling. Vicino Sei
heeft geuren voor iedereen. Van
liefelijk en zacht naar schoon en fris
tot intens of houtachtig. Voor iedere
voorkeur; subtiel of aanwezig. Kom
langs, ruik en ervaar.
Vicino Sei is open op donderdag van
15:00 tot 19:00 , vrijdag en zaterdag
van 12:00 tot 16:30 en op afspraak.
Vlak 6 • Dordrecht
www.vicinosei.com

5

MAGICAL GIFTS MOVIEMAGICSTORE
De Magical Gifts - MovieMagicStore winkel is gevestigd
aan de Groenmarkt 203-205 te Dordrecht in een pand
van 200m2 en is 6 dagen per week geopend. Naast onze
winkel hebben we een online shop en een Facebook
pagina. Hier kun je ook het assortiment van Disney
producten vinden. Bij de Magical Gifts MovieMagicStore staan service, persoonlijk advies
en klantvriendelijkheid in een hoog vaandel. Voldoet het
product niet helemaal aan de verwachtingen dan kan
het worden geretourneerd zonder verplichtingen.

27

Wij hopen snel iets van je te vernemen of in onze winkel
of via de online shop. Heb je vragen? Breng dan een
bezoek aan onze winkel of stuur ons een e-mail,
uiteraard kun je ons ook bellen.
Groenmarkt 203-205, 3311 BD Dordrecht
078-6314355 • info@moviemagicstore.nl
www.moviemagicstore.nl
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Herenmode
Merken o.a. Ralph Lauren, Paul&Shark, Hugo Boss,
Drykorn, Poggianti, Paul Smith, L.B.M.1911 en
Parajumpers
Vest 203 • 3311 TV Dordrecht • Tel: 078 - 613 55 26
winkel@henribeer.nl • www.henribeer.nl

8

13

ERVAAR STIJLVOL

ALLURE CRYSTALS & JEWELS
Bij Allure Crystals & Jewels ervaart u stijlvol.
We bieden een ruime collectie aan sieraden,
accessoires voor de modebewuste / trendy
vrouw, man en kinderen.
Statenplein 88, 3311 NH Dordrecht
Tel: 078-6489101, of app 06-25363627
www.allure-crystals-jewels.nl
info@allure-crystals-jewels.nl

Vriesestraat 14 · Dordrecht
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Huur een comfortabele
ligfiets, tandem of trike

Kilweg 10 | 3316 EB Dordrecht
info@villaweizigt.nl
www.villaweizigt.nl

Stevensweg 79a | 3319 AJ Dordrecht
Tel: 078 61 66 302
www.maialigfiets.nl

0179060.pdf 1

21-11-2016 10:13:24

HOTEL DE BRABANTSE
BIESBOSCH
Stadstaxi Rotterdam heeft meer dan 30 jaar taxi
ervaring in de regio Rotterdam. Wij weten feilloos
de weg in regio Rotterdam en de randstad en
zorgen ervoor dat u, uw personeel of uw bezoek
op tijd wordt opgehaald en gebracht. Taxi
bestellen in Rotterdam? Stadstaxi Rotterdam!
Talmastraat 27d, 3038 SL Rotterdam
Tel: 010 - 8182823
info@stadstaxirotterdam.nl
www.stadstaxirotterdam.nl
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Ons hotel ligt midden in Nationaal Park de
Biesbosch. Stap het hotel buiten en je bent zo aan
het wandelen, fietsen of varen.
Het sfeervolle familiehotel beschikt naast een
aantal luxe en ruime kamers over een eethuis +
terras met uitzicht op de rivier en een oude
schutsluis. Verder kunt u gratis parkeren, fietsen
huren en is er een dierenweide en een leuke
speeltuin voor de kleintjes.
Spieringsluis 6 Werkendam | 0031 (0)183 504248
www.brabantsebiesbosch.nl
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DORDRECHT
BELEVEN
Zomaar wat rondzwerven door de stad, al varend de monumenten bekijken of een
stadswandeling maken? Kies zelf op welke manier je Dordrecht gaat ontdekken.

Stadswandelingen

Het Rondje Dordt, geschreven door de Dordtse
schrijver/journalist Frits Baarda, is een
bewegwijzerde wandeling langs de belangrijkste
monumenten van de stad. Een bijbehorend
boekje met achtergrondinformatie en anekdotes
is te koop bij VVV. Een iets uitgebreidere route
biedt de VVV stadswandeling, beschreven in een
brochure. Wandelen langs kunst- en antiekhandels kan aan de hand van het kaartje in de folder
van het Kunstrondje Dordt. Groepen en kleine
gezelschappen kunnen een stadswandeling
onder leiding van een deskundige gids boeken bij
de VVV. In het hoogseizoen kunnen individuele
bezoekers elke woensdagochtend om 11.00 uur

STADGIDS DORDRECHT

aansluiten bij een gids. Of gebruik je smartphone
en download één van de digitale routes in de
izi.TRAVEL app.

Waterrondje Dordrecht

Bekijk de monumenten eens van een andere kant:
vanaf het water. De open fluisterboot Dordtevaar
maakt (van april tot en met oktober) in krap één uur
een ontspannen tocht door de historische binnenstadshavens, die begint bij de Wijnbrug. Ook ga je
even de rivier op zodat je mooi zicht hebt op de
Groothoofdspoort. Of stap (op afspraak) in de kleine,
snelle boten van de broers Barone, die vaarten maken
door Dordrecht en de Biesbosch. Imbarcazione Barone
heeft arrangementen voor vier tot elf personen.
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Vergaderen in een voormalig bankgebouw
46

Op een unieke locatie,
in het hart van het
historische centrum
van Dordrecht, is in een
prachtig Rijksmonument
het Meeting House
gevestigd.
Het Meeting House
is een inspirerende
vergaderlocatie die
bestaat uit diverse
vergaderruimtes elk
met een geheel eigen
uitstraling. Met veel
zorg zijn alle historische
elementen gecombineerd
met eigentijdse details.
Uiteraard zijn alle
vergaderruimtes voorzien
van de meest moderne
audiovisuele middelen.

Wilt u meer
informatie:
078 - 614 67 24

HET VERHAAL....
Het is het jaar 1963. Je bent lid van een
maffiafamilie en samen met je vrienden besluit
je voor wat extra inkomsten te zorgen. Jullie
beroven een bank, maar helaas, het verloopt
allemaal niet volgens plan. De politie is veel te
snel ter plaatse en jullie moeten maken dat jullie
wegkomen! Gelukkig hebben wij voor jullie een
Safe House in Dordrecht waar jullie gebruik van
kunnen maken. Maar eenmaal binnen gaat het
weer mis, is The Safe House wel echt veilig ...?
M.H. Trompweg 225D • 3317BS Dordrecht
(+31) (0) 6-43254032
www.mjescape.nl • info@mjescape.nl
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Torenklimmen

Het kost wat inspanning, maar na een klim naar de
trans van de Grote Kerkstoren ligt de stad - in
miniatuur - aan je voeten. Het stads- en rivierengezicht is prachtig. Al in het begin van de veertiende
eeuw begon de bouw van de toren, die met een spits
108 meter hoog moest worden. Dat ging, door
verzakking tijdens de bouw, niet door. Voor de
liefhebbers van feiten: de toren staat 2.25 meter uit
het lood, de wenteltrap heeft 275 treden, de
wijzerborden zijn in 1626 aangebracht en de beiaard
telt 67 klokken. En dan dat uitzicht!

Schuitje varen, theetje drinken

Maak het jezelf gemakkelijk en boek bij VVV een
kant-en-klaar arrangement, zoals ‘Schuitje varen,
theetje drinken’. Dit arrangement voor individuele
bezoekers aan Dordrecht is inclusief rondvaart,
lunch, stadswandelroute, thee met lekkers en een
bezoek aan een chocoladeatelier. Of maak zelf een
mix met onderdelen uit de diverse arrangementen
volgens ons à la carte principe. Meer informatie over
dagarrangementen (ook voor groepen) is
verkrijgbaar bij VVV.

Actieve beleving

Ontdek het eiland van Dordrecht te voet of op de
fiets. Maak hiervoor gebruik van het handige

knooppuntennetwerk. Kaartmateriaal waarop het
netwerk staat afgebeeld is te koop bij de VVV of te
downloaden in de gratis app van izi.TRAVEL.
Liever per boot het eiland verkennen? Huur dan eens
een kano-, roei- of fluisterboot bij Biesboschcentrum
Dordrecht, voor een tochtje door dit waterrijke
natuurgebied. Of meld je aan voor één van de
reguliere rondvaarten vanuit het Biesboschcentrum.

Dordrecht Tours

Dordrecht Tours biedt de unieke mogelijkheid om
vanuit een elektrische trein het historische centrum
van Dordrecht te bezichtigen. De trein stopt onder
andere bij het stadhuis, de Grote Kerk, Huis van Gijn
en het Dordrechts Museum. Met een hop on hop off
ticket kunt u in- en uitstappen bij iedere halte.
Daarnaast biedt Dordrecht Tours tochten naar de
Biesbosch aan.

Meer weten?

www.vvvdordrecht.nl
www.np-debiesbosch.nl
www.kunstrondje.nl
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
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Lepeltje Lepeltje
Weizigtpark

EVENEMENTEN

BELEEF HET MEE
Grote en kleine evenementen zorgen voor reuring in de stad. Kom langs en laat je
vermaken, er is voor iedereen iets te beleven! Dordrecht heeft de afgelopen jaren steeds
hoog gescoord in de landelijke verkiezing Evenementenstad van het jaar. Dat is niet voor
niets: het aanbod evenementen is groot en heel divers, zoals je hieronder kunt lezen.

Lepeltje Lepeltje

/ 10 t/m 13 mei

AD Dordt in Stoom

/ 25 t/m 27 mei

Lepeltje Lepeltje komt tijdens het lange weekend van
Hemelvaart voor de derde keer naar Dordrecht.
Prikkel je smaakpapillen in het Weizigtpark met
heerlijke gerechtjes. Ondertussen spelen bands en
Dj’s vrolijke muziek. Aan de allerjongsten is ook
gedacht: zij vermaken zich met creatieve kinderactiviteiten. Koop nog iets leuks op de mooie-spullenmarkt. Zoals altijd is de toegang gratis.

In 2018 kun je genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Zoals iedere twee jaar, wordt de
vrijdagavond Dordt in Stoom feestelijk geopend met
een spectaculaire vlootschouw. Vanaf het Groothoofd,
Merwekade én op de oevers van Zwijndrecht en
Papendrecht kun je dit spektakel bekijken. Ga op
zaterdag en zondag terug in de tijd en doe zelf mee
aan Dordt in Stoom. Koop een dagkaart Stoomrondje
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en ga mee met de stoomtrein, oude bussen en
(stoom)schepen. Bekijk de modelbouwshow waar
deelnemers uit binnen- en buitenland hun
modelspoorbanen, miniatuurstoommachines en
modelschepen tonen. In het schilderachtige gebied
nabij Groothoofd en Merwekade zijn tientallen
stoomschepen, stoommachines en stoomwerktuigen
te bezichtigen. Luister naar de vrolijke klanken van de
shantykoren die op de kade zorgen voor de bruisende
gezelligheid.

Bachfestival

/ 14 t/m 24 juni

11 dagen lang komt de rijke wereld van Johann
Sebastian Bach (1685-1750) tot leven tijdens meer
dan 35 concerten en activiteiten op unieke binnenen buitenlocaties in de historische binnenstad van
Dordrecht. Van jong aanstormend talent tot
gerenommeerde musici nemen je mee in de
muzikale wereld van Bach.

STADGIDS DORDRECHT

Dordtse Boekenmarkt

/ 1 juli

De mooiste antiquarische en tweedehandsboeken
liggen op de eerste zondag van juli te kijk en te koop
in de ruim 550 kramen van de Dordtse Boekenmarkt. In het hart van de stad slingeren de kramen
zich door monumentale straten. Er zijn muziek
optredens en andere activiteiten langs het
markttraject, ook voor kinderen.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Big Rivers

/ 13-15 juli

Muziekfestival Big Rivers zorgt voor een swingend
zomers weekend met optredens door bands en
soloartiesten op podia in de binnenstad. Tot in de
late uurtjes kun je luisteren naar pop, funk, blues en
andere muziekstijlen. Een kinderconcert, meezingconcert en méér staan in de week ervoor op het Big
Rivers programma. www.bigrivers.nl

Open Monumentendagen
Dordrecht / 8-9 september

Ruim 60 monumenten en musea openen dit
weekend hun deuren. Sommige panden worden
eenmalig opengesteld. Interessante rondleidingen,
exposities, muziekoptredens en speciale routes
maken van dit monumentenweekend een uitgelezen
kans om de vele monumenten te bekijken.

Kerstmarkt / 14-16 december

Kom voor de grootste en gezelligste kerstmarkt van
ons land naar Dordrecht! In de historische
binnenstad zorgen de versierde kramen, muziek
optredens en feestverlichting voor een geweldige
kerstsfeer. Bewonder de wintertuin bij de Grote Kerk,
geniet van warme lekkernijen en zing mee bij de
X-mas Sing-a-long op het Stadhuisplein.
www.kerstmarktdordrecht.nl

Meer evenementen
Kijk voor actuele informatie over
evenementen op de VVV website.
Altijd op de hoogte zijn van de
evenementen, theatervoorstellingen
en concerten in Dordrecht?
Meld je dan aan voor de gratis
VVV agenda. www.vvvdordrecht.nl
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Foto: Mascha Joustra

400 jaar Synode van Dordrecht

Op 13 november 2018 is het 400 jaar geleden dat
de Synode van Dordrecht begon. Deze
internationale, protestante kerkvergadering
duurde een half jaar en had maar liefst 180
zittingen. Belangrijke predikanten en theologen
uit binnen- en buitenland kwamen in Dordrecht
bijeen. Hiermee was de Europese calvinistische
familie bijna compleet aanwezig. Alleen de
stoelen van de Franse Hugenoten bleven leeg.
Zij mochten niet deelnemen van hun katholieke
koning.
Wanneer tijdens de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) een bestand van twaalf jaar wordt
afgekondigd, komen sluimerende politieke en
religieuze conflicten hevig aan de oppervlakte.
Stadhouder Maurits stelde politiek orde op
zaken. Zijn tegenstander Johan van
Oldenbarnevelt werd gearresteerd en later ter
dood veroordeeld. De Staten-Generaal gaven
opdracht tot het houden van een Synode om te
beslissen over het uit de hand gelopen
theologisch conflict tussen de remonstranten en
contraremonstranten. De Synode moest
duidelijkheid brengen over de toekomst van de
calvinistische kerk in de jonge Republiek der
Verenigde Nederlanden. Politiek en religie waren
die dagen nauw met elkaar verbonden.
Dordrecht kreeg de eervolle taak de Synode te
organiseren. Sinds die tijd is de naam van de
stad voor eeuwig verenigd met dit internationale
evenement.
Veel Dordtenaren en veel Nederlanders hebben
geen idee hoe belangrijk de Synode van Dordrecht
van 1618-1619 was. Naast de grote veranderingen binnen het protestantisme heeft de Synode
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ook een grote invloed op onze cultuur en zelfs op
de Nederlandse taal gehad. De Synode beïnvloedde niet alleen ons “eigen calvinistische
polderlandje”, maar werkte ook door in
Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Indonesië. Zelfs
vandaag de dag nog, op 10.000 kilometer van
Nederland, is op Dordt College (Iowa) in de
Verenigde Staten de Synode nog springlevend!
Exact 400 jaar later vieren we deze gebeurtenis
met de “Ode aan de Synode”. Tijdens een periode
van een half jaar worden er binnen dit thema
diverse evenementen, exposities en activiteiten
georganiseerd. Hier kunt u zien en beleven welke
invloed de Synode had en nog steeds heeft op de
Nederlandse samenleving.
In de tentoonstelling “Werk, bid en bewonder”,
vanaf november 2018 te zien in het Dordrechts
Museum, maakt u kennis met “de calvinist”.
Ontdek dat het clichébeeld van deze sobere,
zuinige, strenge en hardwerkende Nederlander
toch wat genuanceerder ligt. Niet zozeer het
geloof, maar de mensen erachter komen aan bod.
Wie waren de calvinisten in de Gouden Eeuw en
in de eeuwen daarna? Dat verhaal wordt verteld
door middel van unieke en bijzondere kunstwerken en historische objecten, veelal uit particuliere
collecties. Bijvoorbeeld een groot aantal
bijzondere Statenbijbels uit Nederland en de
Verenigde Staten, waarvan de meeste zelden tot
nooit worden tentoongesteld. Maar ook een
spectaculair werk van Ferdinand Bol en vele
andere topstukken zijn eenmalig voor het publiek
te zien. Daarnaast verzorgt fotograaf en
videokunstenaar Ahmet Polat voor een
hedendaagse vertaling in de voorstelling.
www.synode400.nl en www.vvvdordrecht.nl
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Den Witten Haen
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Visrestaurant Markzicht

(Pag. 51)

32

In de Vergulde Lampet

2

Café Merz
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Pizzaria Portobello
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Hotel Dordrecht
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The Mood
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Delifrance
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Viskiosk Plexat

(Pag. 38)

36

NO.Park
38 Merw
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Bakery Café
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Wijnbar Brut
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Restaurant Olympiada
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Café Scheffers
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Eetcafé de Passant
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Nieuwstraat 25 | 3311 XR Dordrecht
06 51538225
info@daantjefoodanddrinks.nl
www.daantjefoodanddrinks.nl
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HEER & MEESTER

33
Authentieke Italiaanse gerechten en een
heerlijke sfeer, dat is Portobello!
Vriesestraat 39-41 | 3311 NN Dordrecht
Tel: 078-6146050
www.pizzeriaportobello.com

Met ons koffieconcept verwennen wij inwoners
en toeristen van Dordrecht met biologische
koffies, vers ijs en andere lekkernijen. Wil je
bijzonder overnachten in het centrum van
Dordrecht? Dan kun je bij onze Bed & Breakfast
terecht. Een meester in het schenken van koffie
en een heer in het verzorgen van een goede
nachtrust! Voor meer informatie bezoek:
www.heer-en-meester.nl

11
15
Finn's is de plek om te genieten van heerlijk eten
en drinken. Zit je bij Finn's aan tafel? Dan zie
je één van de historische havens van Dordrecht
of de Grote Kerk. Of misschien kijk je wel vanaf
het gezellige balkon naar de rivier de Oude Maas.
Kortom: bij Finn's zit je altijd goed! Of het nu
is voor een heerlijke lunch, een kop koffie, een
goed glas wijn. een heerlijk speciaalbiertje of een
gezellig diner. Kom eens langs bij Finn's en geniet!
Blauwpoortsplein 13 | 078 – 737 01 71
info@finnsdordrecht.nl | www.finnsdordrecht.nl

38 HORECA

Groenmarkt 1
3311 BD Dordrecht
078 842 34 33
info@cafescheffers.nl
www.cafescheffers.nl

7
VISKIOSK PLEXAT VRIESEBRUG

Bij het VIS- SNACK-KIOSKJE op de VRIESEBRUG
kan je al meer dan 25JAAR de lekkerste KIBBELING,
LEKKERBEKKEN en HARING kopen.

STADGIDS DORDRECHT
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Lunchroom Den Witten Haen

Groenmarkt
19 B , 3311 BD Dordrecht, T (078) 611 20 50
info@denwittenhaen.nl, www.denwittenhaen.nl
www.facebook.com/DenWittenHaen

Lunchroom Den Witten Haen

Groenmarkt 19 B , 3311 BD Dordrecht, T (078) 611 20 50
info@denwittenhaen.nl, www.denwittenhaen.nl
www.facebook.com/DenWittenHaen
DenWittenHaen

een initiatief van

Wij beschikken over prachtige zalen voor uw
geheel verzorgde bijeenkomst of vergadering

T
h
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LUNCHROOM
LUNCHROOM
DEN WITTEN HAEN

een initiatief van

HOTEL DORDRECHT
GASTVRIJHEID EN STIJL

Hotel
is gesitueerd aan één van de
Sfeervol genieten van een
(h)eerlijke
lunch,
Wij
beschikken
over prachtige zalen
voorDordrecht
uw
verzorgdevan
bijeenkomst of vergadering
historische binnenhavens in het centrum van
drankje of een high tea in geheel
de binnenstad
Dordrecht, de oudste stad van Holland, op
Dordrecht? Wij nodigen u uit de ambiance van
loopafstand van het station. Gevestigd in een
onze lunchroom te komen ervaren waar wij
monumentaal herenhuis met zeer comfortabele
werken met bijzondere medewerkers. Een mooi
kamers, gezellige bar, sfeervol ontbijtrestaurant en
terras in onze rustige stadstuin met naastgelezonnige tuin. Een hotel met internationale allure en
gen speeltuin biedt u een oase van rust, midden
tevens voorzien van een bewaakte parking.
in de binnenstad van Dordrecht.
Groenmarkt 19b | 3311 BD Dordrecht
(078) 611 20 50 | www.denwittenhaen.nl

Achterhakkers 72 | 3311 JA Dordrecht
www.hoteldordrecht.nl

32
IN DE VERGULDE LAMPET
Statenplaats 1 | 3311XV Dordrecht
info@indeverguldelampet.nl
www. indeverguldelampet.nl

Van der Valk Hotel Dordrecht, gelegen net buiten
het centrum van Dordrecht. Stijlvolle en luxueuze
hotelkamers en suites, zwembad, sauna en
uitgebreide fitnessfaciliteiten. Fine dining à la carte
restaurant en live cooking & brunch in de weekends.
Sfeervolle hotelbar en –lounge. Congres- en
meetingfaciliteiten tot 500 personen. Skybar voor
private en corporate events. Gratis parkeren.
Laan van Europa 1600 | 3317 DB Dordrecht
078 870 0800 | www.vandervalkhoteldordrecht.nl

STADGIDS DORDRECHT
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Nieuwstraat 38
3311 XR Dordrecht
078-843 84 88
info@no38citybakerycafe.nl
www.no38citybakerycafe.nl
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Vriesestraat 146
3311 NS Dordrecht
078 - 842 21 93
www.koning-koffie.nl
info@koning-koffie.nl

Gastro
nomisc
h
geniete
specta n met een
culair u
itzicht!

Restaurant

B i s t ro | W i j n b a r

Restaurant De Ertepeller is
vernieuwend, stijlvol en toegankelijk. Een geweldige plek
in Papendrecht met spectaculair uitzicht over het adembenemende Drierivierenpunt
waar gasten culinair verwend
worden met smaakvolle
gerechten en de mooiste
wijn-spijs combinaties.

In de met een Bib Gourmand
onderscheiden bistro kunt u
in een ongedwongen sfeer
genieten van een vriendelijk
geprijsd bistrodiner. Ook voor
heerlijk fingerfood en diverse
oesters, al dan niet gecombineerd met één van de vele
open wijnen bent u hier aan
het juiste adres!

S l o b b e n g o r s w e g 1 4 9 | 3 3 5 1 L H P a p e n d r e c h t | 0 7 8 - 3 0 3 2 2 6 0 | i n f o @ e r t e p e l l e r. n l | w w w. e r t e p e l l e r. n l
0201456.pdf 1
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Grand Café/Restaurant Crimpert Salm is gevestigd
in het gelijknamige pand midden in het historische
centrum van Dordrecht aan de Visstraat 7. Ons
karakteristieke monumentale pand staat bekend als
één van de mooiste gebouwen in de oudste stad van
Holland. Wij werken uitsluitend met verse producten
en bieden u een diversiteit aan heerlijke gerechten.
Wij verwelkomen u graag voor een heerlijke lunch,
diner, High Tea of een vers gezet kopje koffie!

Délifrance Dordrecht
Proef de Franse sfeer in onze sfeervolle lunchroom
waar wij heerlijk vers belegde Franse baguettes en
lekkernijen serveren. Geniet van onze spécialités,
zowel binnen als buiten op ons terras. U vindt ons
aan het Statenplein 147-148. Bon appétit!
Délifrance is als beste beoordeeld in de categorie
‘Coffee en Lunch’ en draagt hiermee de titel ‘Beste
horeca formule Nederland 2016’.

Visstraat 7 | 3311 KX Dordrecht
www.crimpertsalm.nl

Statenplein 147-148 | www.delifrance-dordrecht.nl

24
Welkom bij uw Sushi en Grill Restaurant Asahi in Dordrecht. Ons restaurant is gelegen aan het
Stationsplein in Dordrecht, tegenover het prachtig gebouw van het Centraal Station.
Restaurant Asahi is een restaurant die heerlijke en originele gerechten uit de Japanse en Aziatische keuken
aan u introduceert. Dit varieert van sushi tot aan vis-, vlees- en grillspecialiteiten.
Wij hanteren een All You Can Eat concept. Dit houdt in dat u tot 2,5 uur onbeperkt kunt genieten van
al onze gerechten. Door het "shared dining principe" en de tapas porties staat Restaurant Asahi
garant voor een complete culinaire belevenis!
Stationsplein 36, 3311 JV Dordrecht • 078-2049068 • info@restaurantasahi.nl • www.restaurantasahi.nl

STADGIDS DORDRECHT
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Ons restaurant is gelegen op een unieke locatie in
het historische Dordrecht, en ook steenworp
afstand van De Grote Kerk. Het is omringd door
oude havens en monumentale panden.

CHRISTA'S COOKIES
Hightea? Of gewoon wat lekkers bij de koffie?
Bij ons in de winkel ben je van harte welkom.

48

’s Heer Boeijenstraat 2 • 3311 BN Dordrecht
078-8437589 • www.christascookies.nl

In het monumentale pand op het Blauwpoortsplein
15, kunt u genieten van uw lunch, evenals een
heerlijk diner. Ook in de zomer is het goed toeven
op ons terras met 80 zitplaatsen.
Kortom, alle ingrediënten voor een geslaagd bezoek
aan ons restaurant. Kom gerust eens langs!

LUNCHROOM DE MUNT

Blauwpoortsplein 15 | 3311 AC Dordrecht
+31(0)786145182 | www.eetcafedepassant.nl

Brasserie Down Town ligt aan het water. U kunt hier genieten van
een prachtig uitzicht over de Maas, zowel vanuit binnen als vanaf
ons heerlijke terras.
Dit alles onder het genot van een overheerlijke kop koffie, Lunch,
Diner, High Tea of High Wine. De Waterbus meert aan bij ons terras,
waardoor wij voor u makkelijk bereikbaar zijn. Onze gerechten
worden bereid op de houtskool/BBQ Grill wat het vlees nog malser
en beter maakt van smaak.

44

De goede prijs/kwaliteitsverhouding maakt onze Brasserie
toegankelijk voor een breed publiek.
Wij zijn er voor iedereen van 0 tot 100 jaar!

42 HORECA

Munt 5
3311 EG Dordrecht
078-8422514

49

Openingstijden:
Maandag : 11.00 - 22.00
Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 22.00
Vrijdag : 10.00 - 01.00
Zaterdag : 10.00 - 01.00
Zondag : 11.00 - 22.00
Brasserie Down Town
Bleijenhoek 2
3311 TA Dordrecht
078 - 613 24 25
info@downtowndordrecht.nl
www.downtowndordrecht.nl

STADGIDS DORDRECHT
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THE MOOD
The Mood is een modern grandcafé/lounge dat beschikt over een industrieel ingericht restaurant met een
gezellige bar en is een ontmoetingsplek in Dordrecht waar iedereen welkom is. Men wordt voorzien van
kwalitatief goed voedsel, drankjes en een fantastische sfeer.
De locatie heeft een flinke makeover doorstaan, waarbij het eerst een bruine kroeg was en nu is omgetoverd
naar een fris café, dat zeer verwelkomend oogt. Gevestigd op de historische Grote Markt in hartje Dordrecht,
is The Mood omringd door een veelvuldigheid van monumenten en een perfecte plek om te genieten
van de toeristische binnenstad.
Grote Markt 8, 3311 BG Dordrecht • 078 631 8302 • www.atthemood.nl

22
Voorstraat 171
3311EN Dordrecht
06-51774245
www.dagelijkse-kost.nl
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KHOTINSKY is óók the place to be voor uw
verjaardag, bedrijfsborrel, zakelijke lunch
en ga zo maar door. Neemt u gerust
contact met ons op voor de mogelijkheden.
VOOR MAAR
VOOR

19,50
VOOR MAAR
19,50
19,50
WWW.BEREN.NL
WWW.BEREN.NL
VOOR MAAR

RESTAURANTDEDEBEREN
BERENDORDRECHT
DORDRECHT
RESTAURANT
RESTAURANT DE BEREN DORDRECHT

RESTAURANT DE BEREN DORDRECHT

0200001.pdf 1
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KHOTINSKY is een bijzonder grand café
met een unieke uitstraling en gesitueerd in
het Energiehuis, te Dordrecht. KHOTINSKY
is met het open en gastvrije karakter de
ontmoetingsplek bij uitstek. Wij zijn
geopend voor zowel lunch, diner als borrel.

Noordendijk 148 | 3311 RR Dordrecht
T 078 - 204 00 00 | info@khotinsky.com
www.khotinsky.com

WWW.BEREN.NL

WWW.BEREN.NL
15-12-2017 12:31:53
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SLAPEN, ETEN
EN DRINKEN
Er is veel te zien in en rond Dordrecht, blijf dus een nachtje slapen.
Ontdek de smaken van Dordrecht in de vele restaurants en eetcafés. Proef bijvoorbeeld
ook eens de Dordtse likeuren en gins van Rutte & Zn., het Schapenkopjesbier van de
Stadsbrouwerij of het landelijk bekende hazelnootgebak van Bakkerij Brokking.

Hotels

Goed slapen en eten is het in Bellevue
Groothoofd Hotel Culinair dat uitkijkt op het
drierivierenpunt, waar Oude Maas, Noord en
Beneden Merwede samenstromen.
Hotel Dordrecht heeft romantisch ingerichte
kamers in het voormalig woonhuis van de
Dordtse schilder Frans Lebret.
Niet in de binnenstad gelegen, maar wel met
eigen parkeerplaats en moderne voorzieningen,
zijn Bastion Hotel Dordrecht, Postillion Hotel
Dordrecht en Van der Valk Hotel Dordrecht.
Dichtbij de Biesboschnatuur logeer je in het
Stayokay Hotel en Hotel Kop van ’t Land.

STADGIDS DORDRECHT

Slapen in
een watertoren

Een bijzondere plek om de nacht door te
brengen is Villa Augustus op het voormalig
waterleidingterrein van Dordrecht. De
kamers in de negentiende-eeuwse
watertoren zijn verschillend ingericht.
Rondom de watertoren ligt een tuin van 1,5
hectare met onder andere een boomgaard,
een moestuin en een citroenbomenkas.
Vanuit de kamers in Hotel De Watertoren
aan de Kromme Zandweg kijk je uit over de
polders. Dit monumentale gebouw uit 1916
voorzag het vroegere dorp Dubbeldam lange
tijd van stromend water. Dubbeldam is nu
een stadswijk van Dordrecht.

HORECA 45
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BROODBAR BOER 'N BONTJE
Tolbrugstraat 27, 3311 EK Dordrecht
info@boernbontje.nl
www.boernbontje.nl • Tel. 06 14 52 51 60

Drinken

AdvertentieMagazine.indd 1

0200510.pdf 1

51
DEKSELS DORDRECHT
Steegoversloot 189, 3311 PN Dordrecht
078 - 737 04 88 • info@deksels-dordrecht.nl
www.deksels-dordrecht.nl

0069.pdf 1
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Muziek

Club

Cultuur

Eten

Korte Kalkhaven 3 | 3311 JM Dordrecht | tel. 078-613 25 82

03-12-16 13:08

20-12-2017 12:52:21

19
Spuiboulevard 97 A/B | 3311GM Dordrecht
Sumac Dordrecht: 010-2696284
www.sumac.nl

30-11-2017 13:44:01
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Bed & Breakfast

Kleinschalig, huiselijk en vaak heel verrassend
zijn de B&B’s en andere particuliere overnachtingsadressen. Boven een vioolbouwatelier, nabij
de Grote Kerk, aan de havens of juist aan de
rand van de polder: leuke adressen zijn er in
Dordrecht genoeg. Vraag advies bij de VVV of kijk
op de VVV site voor een overzicht van adressen.

Weekendarrangement

Eén dag te weinig? Boek bij VVV het weekend-arrangement Ontdek Dordrecht om relaxed de stad en de
Biesbosch te bekijken. Er is keuze uit twee hotels,
beide in de binnenstad. Het boekje Rondje Dordt leidt
je langs de monumenten. Ook is toegang tot het
Dordrechts Museum of Huis van Gijn en een dagkaart
voor de waterbus inbegrepen. Gehele jaar mogelijk,
aankomst op vrijdag of zaterdag.

Distillaten

Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins
en likeuren. Dat gebeurt vandaag de dag nog op
dezelfde wijze als toen. Dat ziet u, ruikt en proeft u!
Alle smaak en kleur is afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit, kruiden en noten. Het
historische pand is nog in de originele staat. Nog
steeds worden hier de distilleerketels gestookt en
worden kleine producties zelfs nog met de hand
gevuld. Boven de distilleerderij, in de vroegere
woonkamer van Simon Rutte, is nu de sfeervolle
Proefkamer gevestigd. U kunt hier deelnemen
aan een workshop of proeverij.

Stadsbrouwerij

In de gerestaureerde mouterij van de historische
Dordtse bierbrouwerij de Sleutel aan het
Buddingh’plein wordt zuiver en heerlijk smakend
bier gebrouwen door een meesterbrouwer en zijn
leerlingen. Het Schapenkopjesbier in de smaken
blond, amber en dubbel zijn in enkele Dordtse
winkels te koop. Elke laatste zaterdagmiddag van
de maand zijn er rondleidingen met proeverij die een
inkijkje geven in het ambachtelijk brouwproces.

Smaakt naar meer

Sensationele smaken komen tot stand in het
chocoladeatelier van ’nJoy Chocolate. Zo’n
ambachtelijk gemaakte bonbon smaakt naar méér.
Ook Olala Chocola, in een mooi historisch pandje aan
de Voorstraat, verleidt voorbijgangers met chocolade-

STADGIDS DORDRECHT

creaties. Op zaterdagmiddag zijn er inloop workshops
bonbons maken. Het op de tong smeltende
hazelnootgebak van Brokking wordt in verschillende
horecazaken geserveerd. Ooit de Appelmarijn
geproefd? Ga er dan even voor zitten bij Konditorei Van
der Sterre.

Theetijd

Het Theewinkeltje heeft een keur aan theesoorten,
waaronder een Dordtse en Biesboschmelange.
Bij Christa’s Cookies kun je reserveren voor een
afternoon tea met Christa’s eigen overheerlijke
cheesecake, scones, koek en brownies. Een dikke
snee zuurdesembrood met boerenboter? Proef het
bij Nobel’s brood en neem meteen een versgebakken
broodje mee naar huis. Stap tijdens een zomers
fietstochtje over het eiland van Dordrecht eens af bij
paardenmelkerij Shirestal De Griendheuvel en drink op
het tuinterras een glaasje paardenmelk, koffie of thee.

Vergaderen

In de historische binnenstad zijn alle mogelijkheden
om zakelijke bijeenkomsten tot een onvergetelijke
ervaring te maken, maar ook langs de toevoerwegen
en in de natuur van de Biesbosch kun je terecht.
Op de website van VVV zijn adressen te vinden van
zaalverhuur voor vergaderingen, feesten en andere
bijeenkomsten. Een selectie van vergaderlocaties is
te vinden op de website ‘Vergaderen in Dordrecht’.

Dagarrangementen

VVV heeft zowel voor groepen als individuele
bezoekers arrangementen waarin op verschillende
manieren de smaken en specialiteiten van Dordrecht
te proeven zijn. Vraag informatie aan bij de VVV of
kijk op de website onder ‘Zien & Doen’ en ‘Groepen’.

Meer weten?
Alle overnachtingsadressen:
pagina 63 t/m 64

www.vvvdordrecht.nl
www.centrumdordrecht.nl
www.stadsbrouwerijdordrecht.nl
www.vergaderenindordt.nl
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CRAYESTEIN
GOLF

Crayestein is
een openbare 18
holes golfbaan aan het randje van de Hollandse
Biesbosch. De baan kenmerkt zich aan de variatie
aan omgeving, uitdagende holes en uitstekende
snelle greens. Het is de homecourse van Golfclub
de Merwelanden en kenmerkt zich door
gezelligheid, laagdrempelig en toegankelijkheid.
U kunt hier al binnen 3 maanden leren golfen
vanaf € 179 per persoon. Bij Crayestein is iedereen
welkom en wordt vriendelijk ontvangen door
onze kundige medewerkers. Kom eens langs of
volg een gratis proefles.

48 HORECA

Greenfee-spelers zijn 7 dagen per week van
harte welkom, maar voor regelmatig terugkerende
spelers zijn er diverse zeer interessante (bedrijfs-)
abonnementsvormen. Wij hebben diverse
arrangementen, voor de beginner met weinig of
geen golfervaring en voor de gevorderde golfer
met baanpermissie of playing HCP54.
Ook voor uw zakelijk event kunt u bij Crayestein
terecht, samen met u stellen wij een passend
programma samen om uw klanten, relaties
of medewerkers een unieke dag te bieden.
Informeer naar de mogelijkheden.

Bij Crayestein is golf
écht voor iedereen!

STADGIDS DORDRECHT
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Coffeelicious is een populaire lunchroom en serveert niet alleen overheerlijke Britse en Hollandse
ontbijt- en lunchgerechten, maar heeft zich ook gespecialiseerd in de kunst van het koffie maken. Over
koffie gesproken... Coffeelicious is gekozen tot de nummer 1 van de Koffie Top 100 in 2014 en is al jaren
niet uit de top 10 van de landelijke koffietesten te denken. Ook het Koningshuis was onder de indruk van
de heerlijke koffie bij hun bezoek aan Dordrecht.
Alles wat bij Coffeelicious over de toonbank gaat, is huisgemaakt. Verras je daarom niet als je veel
werknemers achter de balie ziet staan, die zijn druk bezig met het bereiden van sausjes, taartjes, broden,
scones etc. Er zijn heel veel taarten in glazen stolpen te vinden op de toonbank van Coffeelicious want het
draait bij Coffeelicious naast het ontbijt en de lunch om 2 dingen: Koffie en Taart.
Wijnstraat 182 | Dordrecht | 06-48100972 | www.coffeelicious.nl
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OLYMPIADA

Dit is BRUT!

Al vanaf 1985 een begrip in Dordrecht. Gevestigd op
een van de mooiste locaties in de historische
binnenstad in een fantastisch monumentaal pand.
Dit familiebedrijf staat naast de intieme, gezellige
en warme sfeer, bekend om de service, de kwaliteit
en de gastvrijheid. De keuken is zowel traditioneel
als modern Grieks/Mediterraans.
Op het terras, gelegen op het zuiden), kunt u
gedurende de warmere maanden, heerlijk lunchen
of dineren of gezellig wat drinken. Het restaurant is
recentelijk volledig verbouwd en heeft een
complete restyling ondergaan.

Brut is een eigentijdse horecagelegenheid in het hartje
van centrum Dordrecht, bestaande uit een Wine Bar en
een Burgers & Steaks Bar. Hier kunt u genieten van
heerlijke wijnen uit de hele wereld. Een bezoek aan Brut
moet een beleving zijn waarbij u kennis maakt met de
‘’Brut feeling’’. De huiselijke sfeer, gastvrijheid en mooie
stadstuin dragen hier aan bij.
Door de vele mogelijkheden en variëteit in wijnen,
dranken, lunch en petit diner bij de Wine Bar, is er voor
ieder wat wils. Voor seizoensgebonden, culinaire burgers
en steaks of een unieke Gin-ervaring, kunt u terecht bij
de Burgers & Steaks Bar. Voor meer informatie, kijk op:

Visbrug 2 | Dordrecht | www.olympiada.nl

www.ditisbrut.nl | Facebook Brut Food & Wine Bar
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Geniet ook op
koude dagen van
ons warme terras!
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RESTAURANT

'T BEVERTJE
Het gezellige en in oude stijl gerenoveerde Restaurant het bevertje is
een begrip in Dordrecht, wie kent het niet?

Het pand is een oude woning van
de bouwer van het wel bekende
monumentale William ‘s Place
aan de overkant van de straat.

Johan de Wittstraat 49
3311 KH Dordrecht
Tel. +31 78 614 3043

Onze keuken is iedere
dag open! Kijk op
onze website voor de
actuele openingstijden.
www.restauranthetbevertje.nl

Lach
Uw maakt
onze dag

Mexicaans café restaurant
& Spaans tapas bar

52

Houttuinen 32 | 3311 CE Dordrecht
Tel: 078-6142126
www.pabloscantina.nl
info@pabloscantina.nl

14
Op één van de mooiste plekjes van Dordrecht,
aan het Groothoofd, waar de Oude Maas,
de Beneden Merwede en de Noord elkaar treffen
is café-restaurant Jongepier gevestigd.

30

Onder leiding van Dick en Yvonne, de uitbaters van
grand café Groothoofd, is een uniek horecapunt in
Dordrecht nieuw leven ingeblazen. U kunt hier
terecht voor lunch of diner. De ruime glazen serre,
de bovenzaal en het terras hebben schitterend
uitzicht op het drierivierenpunt.

Varkenmarkt 17-19 | 3311 BR Dordrecht
Tel: 078-6132584
www.visrestaurant-markzicht.nl
info@visrestaurant-markzicht.nl

Groothoofd 8 | Dordrecht | (078) 639 08 55
www.eetcafe-jongepier.nl

Uitgekozen tot
'het Leukste
Restaurant 2015'
van Dordrecht!
Wij zien u graag
als gast!

43
U bent van harte welkom bij Grand Café – Restaurant Dordts Genoegen, oergezellig trefpunt
in het hartje van Dordrecht!U vindt ons aan het Scheffersplein, ook wel hét horecaplein van
Dordrecht genoemd. Ons devies? “ Geen Groter Genoegen dan Dordts Genoegen ”.
U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld een heerlijk bakje koffie - Royal Taste - met het enige
echte Dordtse Brokking gebak. ‘s Middags kunt u genieten van een overheerlijke lunch, zowel
binnen als op het gezellige terras in het seizoen. Vanaf 17:00 kunt u bij ons genieten van een
smakelijk diner, de keuken sluit om 22:00 uur. Onze dinerkaart wordt regelmatig aangepast
en er wordt rekening gehouden met uw dieetwensen.
Wij zijn elke dag voor u geopend van 10:00 uur tot en met 24:00 uur.
Op vrijdag en zaterdag van 10:00 uur tot en met 01:00 uur.

STADGIDS DORDRECHT

Voorstraat 256-256A
3311 ET Dordrecht
Tel. 078 843 8001
www.dordtsgenoegen.nl
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Biesbosch
Nationaal Park

NATUUR

GROEN IN EN
OM DE STAD
Even de stad uit op zoek naar verfrissend groen? Het Nationaal Park
De Biesbosch is binnen handbereik. Met hun oude bomen, vijvers en bloemborders
geven parken en tuinen in de stad je ook een buitengevoel.

Natuurlijk: De Biesbosch

Het Nationaal Park De Biesbosch is een
uitgestrekt zoetwatergetijdengebied, dat
gemakkelijk en snel te bereiken is vanuit
Dordrecht. Deze unieke wetlands zijn ontstaan
na een natuurramp. In 1421 overspoelde de Sint
Elisabethsvloed het land rondom Dordrecht.
Door de werking van eb en vloed ontstond in de
eeuwen erna een ruig natuurgebied met
grienden, rietkragen en grillige kreken. De
Hollandse Biesbosch, op het eiland van
Dordrecht, is onderdeel van het Nationaal Park.

52 NATUUR

TOP

Een Toeristisch Overstappunt (TOP) is een
startpunt waar je de auto kunt achterlaten
om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen
in een landelijke omgeving. Vanaf elke TOP
kun je bewegwijzerde of beschreven routes
volgen, die je laten kennismaken met de
mooiste plekjes. Vanuit TOP Hollandse
Biesbosch verken je het grootste zoetwatergetijdegebied van Europa, met wilgenvloedbossen, kronkelende kreekjes, ruige paadjes
en open weides vol watervogels.
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Hollandse jungle

In de Biesbosch kun je varen, wandelen, fietsen,
picknicken en de natuur ontdekken. Het Biesboschcentrum Dordrecht is het beginpunt van vaar- en
wandelexcursies. Liever zelf varen? Er zijn ook
roeiboten, kano’s en fluisterbootjes te huur. Varend
door de kreken waan je je in een avontuurlijke
Hollandse jungle!De Zonnepont vaart van het
Biesboschcentrum naar het griendmuseumpad en
de Huiswaard, waar je een heerlijke natuurwandeling kunt maken.

Groen in de stad

Twee stadsparken zijn ontstaan op voormalige
buitenplaatsen: het Merwesteinpark en het
Weizigtpark. De landschapstuinen en stadsboerderij van Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn overdag
vrij toegankelijk. Het Wantijpark is het grootste
stadspark. Het heeft vijvers, een dierenweide,
wandelpaden en een grote speelweide. Dichtbij dit
park liggen de vrij toegankelijke moes-, kruiden- en
siertuinen van Villa Augustus.

Op pad met een gids

De vereniging voor natuureducatie IVN organiseert
elke maand wandelingen op het (normaal niet
toegankelijke) landgoed Dordwijk, de Hooge
Biezenplaat, in Boswachterij De Elzen en andere
locaties op het Eiland van Dordrecht, zoals
stadsparken. Kijk voor de data van deze door
natuurgidsen begeleide excursies op de website van
IVN. Deelname is altijd gratis.

Ligfietsend de polder in!

Vanaf Maia Ligfietsen, gelegen aan de rand van de
stad, rijdt u direct op een comfortabele (lig)fiets de
Dordtse polders in over de mooie dijken die het Eiland
van Dordt zo bijzonder maken. Maar ook de
Brabantse Biesbosch of de landelijke Alblasserwaard
en de molens van Kinderdijk behoren tot de mogelijke
doelen van uw fietstocht.

Meer informatie?

www.np-debiesbosch.nl
www.twintighoeven.nl
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
www.weizigt.nl
www.ivn.nl/dordrecht
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Park Merwestein

KINDERACTIVITEITEN

VOOR DE KLEINE
AVONTURIERS
Wat maakt een bezoek aan Dordrecht extra leuk voor kinderen?
Met deze tips kunnen ze spelenderwijs de stad en de natuur ontdekken.

Dieren aaien

Kippen, geitjes, koeien, paardjes en nog veel
meer andere dieren bevolken de Stadsboerderij in het Weizigtpark. Ze lopen buiten in
de dierenweide of zitten warm binnen in de
boerderij van Duurzaamheidscentrum
Weizigt. Om vier uur ’s middags krijgen de
dieren hun avondmaaltijd en mag je helpen
voederen.

54 KINDERACTIVITEITEN

Buiten spelen

In het Weizigtpark is een vrij toegankelijke
speeltuin waar je kunt klimmen, schommelen of
heen en weer roetsjen met de kabelbaan. Sjouwen
met takken, hutten bouwen, vlotvaren en ravotten
kun je in het Speelbos in de Hollandse Biesbosch en
in het Speelbos van Boswachterij De Elzen. Bij de
zwemvijver met strandje in de Hollandse Biesbosch
is een avontuurlijke speelterrein, de Speeldernis.
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Thuis bij Simon van Gijn

Al meer dan een eeuw geleden woonde Simon
van Gijn met zijn vrouw in het deftige woonhuis
aan de Nieuwe Haven dat nu een museum is. Er
is heel veel te zien in Huis van Gijn, op wel vier
verdiepingen! Met een kinderaudiotour wordt
een bezoek ècht leuk, want het dienstmeisje
Anna vertelt je allerlei geheimpjes over het huis
en zijn vroegere bewoners.

Meer weten?

www.vvvdordrecht.nl
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
www.dordrechtsmuseum.nl
www.medischmuseum.nl
www.onderwijsmuseum.nl
www.huisvangijn.nl
www.weizigt.nl

Kinderstadsgids

Kinderen vinden het best spannend om door een
oude stad vol monumenten te lopen. Dordrecht
kent veel verhalen en mooie plekjes, waar je
soms wel naar speuren moet! Speciaal voor
kinderen is er de kinderstadgids ‘Help! De toren
valt om’, een boek met twee wandelroutes.
Bij allerlei gebouwen dist de auteur de
prachtigste verhalen op, vertelt geheimen en
laat je zoeken naar dieren in de stad. Het boek
is te koop bij de VVV.

Avontuur in de natuur

Om je bezoek aan de Biesbosch extra spannend
te maken verhuurt het Biesboschcentrum
Dordrecht een ‘Ontdek-de-Biesbosch’ rugzakje
met allerlei attributen en een opdrachtenboekje.
Elk seizoen valt er weer wat anders te
ontdekken. Wist je dat er bevers wonen in de
Biesbosch? Er woont een beverfamilie in het
BeverBos bij het Biesboschcentrum waar je
omheen kunt lopen. Met de BeverBos speurtocht
ontdek je de leefwereld van de bevers. Kies je

voor een speurtocht op het Ruige Biesboschpad?
Trek dan je laarzen en lange broek aan!

Bekijk ’t maar!

Kinderen kijken op hun eigen manier naar kunst.
Het Dordrechts Museum heeft mooie schilderijen
waar ook heel wat over te vertellen valt. Daarom is
er het kinderboek ‘Bekijk ’t maar’, waarin kinderen
aan de hand van een sprookje, een gedicht of
grappig verhaal langs tien schilderijen in het
Dordrechts Museum geleid worden. Wil je later
dokter worden? Ga dan alvast oefenen en
rondkijken in het Nationaal Medisch Museum. In
het Nationaal Onderwijsmuseum kun je de grootste
onderwijshistorische collectie ter wereld bewonderen. In een levendige en veelzijdige tentoonstelling
toont het museum de vele aspecten van het
onderwijs en de invloed ervan op jeugdcultuur.

Biesbosch
Nationaal Park
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KINDERACTIVITEITEN 55

16

BOTANICAL DISTILLERS SINDS 1872

DISTILLEERDERIJ RUTTE
Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins
en likeuren. Dat gebeurt vandaag de dag nog op
dezelfde wijze als toen. Alle smaak en kleur is
afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit,
kruiden en noten. Dat ziet u, ruikt u en proeft u!
Het historische pand in de oude binnenstad van
Dordrecht is nog in de originele staat. Nog steeds
wordt hier gestookt met onze distilleerketels en
worden kleine producties zelfs nog met de hand
gevuld. Boven de distilleerderij, in de vroegere
woonkamer van Simon Rutte, is nu de sfeervolle
Proefkamer gevestigd waar we onze gasten
verwelkomen. Er zijn verschillende mogelijkheden
voor activiteiten zoals een proeverij of een
workshop, waarbij een eigen recept likeur of
jenever wordt samengesteld.

BEZOEK ONZE DISTILLEERDERIJ
TIJDENS UW DAGJE DORDRECHT
Elke vrijdag en zaterdag kunt u deelnemen aan
een mini proeverij. U kunt zich melden bij de
VVV aan de balie of in de Rutte winkel aan de
Vriesestraat. (U hoeft niet vooraf te reserveren)
De mini proeverij bevat een tour door onze
distilleerderij en een korte tasting.
Duur: +/- 25 minuten
Kosten: € 5,=
Starttijd: 15.00 uur en 16.00 uur
Distilleerderij Rutte • Vriesestraat 130
3311 NS Dordrecht • WWW.RUTTE.NL

56 HIGHLIGHTS

STADGIDS DORDRECHT

GROEPSUITJES

MAAK ER EEN
FEESTJE VAN
Een dagje uit organiseren kost een hoop tijd. Dat doet de afdeling
Groepsreserveringen van VVV Zuid-Holland Zuid dus voor u. Voor u misschien
een hele klus, maar wij zijn er om u te helpen. De regio Zuid-Holland Zuid heeft
veel mogelijkheden; sportieve activiteiten, een combinatie van cultuur en
culinair of genieten van schitterende natuurgebieden. Genoeg te doen dus!

Fotograferen

Maak met een Dordtse fotografe een wandeling door
de fotogenieke binnenstad van Dordrecht. Bij deze
workshopwandeling krijg je tips voor het maken van
aantrekkelijke foto’s met een goede compositie.

kleinere en ondiepe kreken varen. Zo beleeft u de
Biesbosch van heel dichtbij. Aan boord van De
Princehof wordt u vorstelijk ontvangen. Tijdens een
mooie vaartocht kunt u naar wens genieten van een
uitgebreide koffietafel, luxe lunch of heerlijk buffet.

Schapenkoppengolf

Smakelijk eten

Ga in groepjes golfend dwars door de stad van
de Schapenkoppen. De holes zijn heel bijzonder.
Restaurant De Lachende Gans deelt de spelregels uit
voor deze sportieve beleving van Dordrecht.
Stadsganzenborden is een andere leuke manier om
de historische stad te ontdekken.

Varen door de Biesbosch

Vaar geruisloos met de open fluisterboot de Sterling
van Biesboschcentrum Dordrecht door de mooie
omgeving van de Biesbosch. De boot kan door de

Je gezelschap wordt culinair verwend tijdens een
verrassingstocht door het monumentale Dordrecht.
Een gids vertelt leuke anekdotes tijdens de
wandeling tussen drie verschillende restaurants.

Likeur proeven én maken

Kies voor een proeverij in de ambachtelijke
distilleerderij Rutte en kom alles te weten over hun
‘puur natuur’ jenevers, gin en likeuren. Nog leuker:
zelf likeur, jenever en gin maken. Dit kan tijdens een
workshop.

Meer weten?

Haal bij VVV de brochure
Groepsdagtochten, kijk op
www.opstapinzuid-holland.nl
of bel/mail naar:
078-632 2422, res@vvvzhz.nl
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WELKOM IN

PA P E N D R E C H T !
www.papendrecht.nl

Centraal gelegen tussen
Werelderfgoed Kinderdijk,
Dordrecht en de Hollandse
Biesbosch ligt Papendrecht,
een ruim 900 jaar dijkdorp
met 32.000 inwoners,
gelegen aan het punt waar
de rivieren de Noord, de
Beneden Merwede en de
Oude Maas samenkomen.
Papendrecht is het dorp van
de ‘ertepellers’: de vroegere
inwoners teelden doperwten
en andere groenten, die over
het water naar Dordrecht

00880.pdf 1

Sportcentrum Papendrecht is een parel: een
fonkelnieuw sportcomplex met binnen- en
buitenzwembaden en sporthallen. Het
naastgelegen Apollo Hotel is een ideale
uitvalsbasis, vanwaar je binnen een kwartier
ook in Dordrecht of Rotterdam zit. Langs
de dijk en in het centrum met het nieuwe
marktplein vind je uitstekende restaurants
waar je heerlijk iets kunt eten en drinken.

gingen en daar werden
verhandeld. Papendrecht
heeft veel groen: ideaal voor
fietsers en wandelaars. Maak
eens een leuke wandeling
langs het Slobbengors of een
fietstochtje over de dijk, met
uitzicht op de rivier en het
historische Dordrecht. Langs
de dijk ligt één van de oudste
plekken van Papendrecht:
de Fruitheerlijkheid. Verder
heeft Papendrecht een ruim
winkelaanbod met onder meer
winkelcentrum De Meent.

erVAAR de molens van Kinderdijk
of de Biesbosch met de Waterbus!

27-11-2017 10:17:51

De leukste manier van reizen in de regio is met de Waterbus! De snelle veerdiensten
varen tussen Rotterdam, Dordrecht en de Drechtsteden. Je kunt reizen met de
OV-chipkaart, contant een kaartje aan boord kopen of met een voordelig Waterbus e-ticket.
Het bijkomende voordeel is dat je fiets gratis mee mag!

gratis
mee

Het prachtige natuurgebied Hollandse
Biesbosch is met
lijn 23 vanaf Dordrecht
Merwekade goed en
snel te bereiken.
Beleef de molens
van Kinderdijk met de
nieuwe daldienst lijn
202 of met lijn 20 via
Ridderkerk de Schans
en het Driehoeksveer.

58 BEREIKBAARHEID

Wist je dat.. .
Er tijdens de zomerdienstregeling extra afvaarten zijn
in de avonden en weekenden?
Kijk voor meer informatie,
arangementen en de
startdatum van de
zomerdienstregeling
op: waterbus.nl
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Meer weten?

www.dordrecht.nl
www.waterbus.nl
www.arriva.nl
www.9292ov.nl

BEREIKBAARHEID

HOE KOM IK ER?
Dordrecht is uitstekend te bereiken met trein, bus, Waterbus, fiets en auto.

Met de auto

Dordrecht ligt aan de A16 tussen Breda en
Rotterdam en is ook vanaf de A15 snel
bereikbaar. Parkeren is de eerste 24 uur gratis
op parkeerterrein Weeskinderendijk. Of
parkeer de auto in één van de parkeergarages
in het centrum, volg hiervoor de parkeerverwijzingen.

Autoluwe binnenstad

Het autoluwe gebied in het historische
stadscentrum geeft voetgangers de ruimte.
Dit gebied is voor autoverkeer afgesloten door
‘pollers’, beweegbare palen in het wegdek.
Parkeren is in dit gebied niet mogelijk.

Met de fiets

Fietsen, bromfietsen en scooters zijn gratis te
stallen in de bewaakte fietsenstallingen
Achterom (Raamstraat) en Statenplein
(Kolfstraat). Fietsen zijn onder andere te huur
bij Bike Totaal Zwaan (NS station). De VVV

STADGIDS DORDRECHT

verhuurt elektrische fietsen. Maia Ligfietspunt
biedt onder andere ligfietsen te huur aan.

Trein en bus

NS station Dordrecht Centraal ligt op minder dan tien
minuten lopen van het stadscentrum. Vanaf het
busstation bij het NS station vertrekken de stads- en
streekbussen van Arriva. Buslijn 10 rijdt door de
binnenstad, langs de Grote Kerk en Groothoofd naar
het Energiehuis. Daarnaast biedt Dordrecht Tours de
mogelijkheid om vanuit een elektrische trein het
historische centrum te bereiken. De Merwede-Lingelijn (trein) tussen Dordrecht en Geldermalsen wordt
eveneens uitgevoerd door Arriva.

Over water

De Waterbus vaart tussen Dordrecht en de
Drechtsteden (diverse verbindingen) en op het
traject Dordrecht-Rotterdam. Fietsen gaan gratis
mee aan boord. Waterbussen voor Zwijndrecht
vertrekken vanaf de Hooikade, de overige
waterbussen vertrekken vanaf de Merwekade.
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AMBACHTELIJKE
BEDRIJVEN
Distilleerderij Rutte
Authentieke distilleerderij sinds
1872 met slijterij en proeflokaal,
waar ook nu nog de jenevers,
likeuren en gin op ambachtelijke
wijze worden gestookt.
Vriesestraat 130, 078-613 4467,
www.rutte.nl.
slijterij ma-za 09.30-17.00,
proeverijen en workshops alleen
op afspraak voor groepen (VVV,
078-6322422), voor individuelen
zie website. Korte rondleiding op
vr+za 15.00+16.00
Shirestal De Griendheuvel
Shirefokkerij en melkerij.
Nieuwe Merwedeweg 2,
06-2506 0315,
www.degriendheuvel.nl.
Bezoek paardenmelkerij alleen
op afspraak, winkel: zaterdag
11.00-17.00 en na afspraak.
Olala Chocola
Ambachtelijk chocolaterie met
demonstraties en (inloop)
workshops.
Voorstraat 182, 078-645 4314,
www.olalachocola.nl.
di-vr 08.30-17.30,
za 09.00-17.00.
P. Rijneveen Branderij/
Distilleerderij
Ambachtelijke branderij/
distilleerderij van jenevers,
likeuren, eau-de-vie, absint en
speciale Dordtse dranken.
Rondleidingen met proeverij.
Groenmarkt 4, 06-14296583,
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www.branderij-distilleerderij.nl.
Rondleidingen en proeverijen
alleen op afspraak.

9629, www.berkenhofinfo.nl
1 x 2 en 1 x 6 pers.
€ 475.-/575.- p.wk

Stichting Stadsbrouwerij
Dordrecht
Professionele microbrouwerij en
onderwijsleerbedrijf waar het bier
ambachtelijk wordt gebrouwen.
Hier wordt het Schapenkopje Bier
gebrouwen .
Buddingh'plein 20, 078-750 7227,
www.stadsbrouwerijdordrecht.nl.
jan-nov: laatste za vd mnd
14.00 en 15.30 uur rondleiding met
proeverij. Groepen op afspraak.
€ 10.- incl. rondleiding (1,5 uur)
en proeverij.

Biesbosch Zalmhuis
Vakantiehuis in voormalig
zalmhuis (1888) met alle
gemakken en luxe van deze tijd.
Ottersluis 47, 078-711 2065,
www.biesboschzalmhuis.jouwweb.nl
1 x 6 pers., Biesbosch.

APPARTEMENTEN &
VAKANTIEWONINGEN
All Exclusive
Appartments
Drie volledig ingerichte
appartementen voor twee
personen.
Kuipershaven 9, 078-844 3654, /
06-27557252
www.dordrechtexclusive.nl
3 x 2 pers., centrum, wifi

Resort De Biesbosch
Recreatie en watersportcentrum
onderdeel van Europarcs, gelegen
aan het Hollands Diep vlakbij de
Moerdijkbrug.
Rijksstraatweg 186, 088-070 8090,
www.europarcs.nl
diverse vakantiewoningen.
Blom
Studio voor 2 personen van alle
gemakken voorzien voor minimaal
3 nachten.
Haaswijkweg Oost 69, 078-613
8408, www.appartementblom.nl
1 x 2 pers., wifi.
€ 65,- p. nacht.

van Asselt
3-kamer appartement met
badkamer, keuken, toilet en tuin.
Toulonselaan 60, 06-2621 8209
1 x 6 pers.

Enjoy Dordrecht
Twee appartementen in historisch
havengebied met uitzicht op de
Oude Maas.
L. Geldersekade 1+ 3,
www.enjoydordrecht.nl
centrum, 1 x 2, 1 x 4 pers. wifi

De Berkenhof
Twee appartementen in koetshuis
bij historische boerderij aan de
rand van Dordrecht. Met eigen
ingang en terras.
Wieldrechtse Zeedijk 13, 078-654

De Kade Appartementen
Luxe appartementen / suites met
uitzicht op drierivierenpunt
voorzien van o.a. jacuzzi,
flatscreen tv en kitchenette.
Boomstraat 35,
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www.dekade-appartementen.nl
6 x 2 pers. wifi
De Kop van 't Land
2 persoonsappartement bij klein
hotel/herberg
Zeedijk 32, 078-630 0650,
www.kopvanhetland.nl
1 x 2 pers.
Femke Sterk
Appartement op begane grond
met douche, eetkeuken en tuin,
gelegen buiten het centrum.
Luchtenburg 124, 078-617 6058,
https://www.airbnb.nl/
rooms/5649350.
1 x 2 pers.
€ 500,-.
Pura Vida
Appartement op begane grond in
historisch centrum.
Knolhaven 11, 06-2185 9020,
www.puravidadordrecht.nl
1 x 2 pers.
Het Stadshart
Appartement op de begane grond
in historische binnenstad.
Lombardstraat 10, 06-5395 1804,
www.hetstadshart.com
centrum, 4 bedden, wifi.
€ 85,- p. dag.
Studioplus
Twee stijlvolle studio’s voor twee
personen.
Hooikade 7, 078-631 2303,
www.bbstudioplus.nl
centrum, 2 x 2, wifi.
Studio Sweet Dreams
Met prachtig uitzicht op een van
Dordrechts rustieke havens. Eigen
ingang.
Turfsteiger 8,
078-614 8467
Appartement, 1 x 3 pers., wifi
Van Veen
Appartement met uitzicht op
drierivierenpunt.
Kuipershaven 14, 06-4212 6200,
www.galerievanveen.nl
centrum, 1 x 2 pers, wifi.
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Wikkelhouse
Duurzame lodge gemaakt van
karton midden in de natuur.
Baanhoekweg, 078-621 2167,
www.stayokay.com/dordrecht
1 x 4 pers
vanaf € 79,- per nacht.

ATELIERS & KUNST
Atelier & Expositieruimte
Experimenteel werk en fotografie
van twee kunstenaars.
Wijnstraat 63, 06-23498121,
www.angeliquevandervalk.nl.
1e zo vd mnd 12.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Atelier 22
Expositieruimte voor
hedendaagse kunst.
Gravenstraat 22, 06-5791 8133,
www.ateliers22.nl.
1e zo vd mnd 12.00-17.00
en na afspraak.
Galerie hedendaagse
kunst Blom
Hedendaagse kunst,figuratief en
abstract werk van Nederlandse,
Belgische en Franse Kunstenaars.
Schilderijen aquarellen,gouaches,
grafiek en beelden.
Johan de Wittstraat 43, 078-631
3130, www.galerieblom.nl.
do-za + 1e zo vd mnd
12.00-18.00 en na afspraak.
Galerie Bouke Ylstra
Voormalige atelier van de dordtse
kunstenaar Bouke Ylstra.
Permanente expositievan zijn
werk zoals schilderijen,
tekeningen, beelden en
monumentaal werk.
Sint Jorisweg 9, 078-614 0875,
www.boukeylstra.nl.
Galerie De Compagnie
Hedendaagse kunst in alle
disciplines. Zes exposities per jaar
en werk van ± 40 kunstenaars in
stock aanwezig.
Kuipershaven 21, 078-631 7918,
www.galeriedecompagnie.com
Op afspraak.

DordtYart
Internationaal centrum voor de
hedendaagse kunst, dat
gehuisvest is op een voormalige
scheepswerf in Dordrecht. In de
inspirerende ruimtes van het
industriële gebouw kunnen
kunstenaars hun werk zowel
produceren als exposeren.
Maasstraat 11, 078-632 1200,
www.dordtyart.nl.
mei-half okt vr-zo 11:00-17:00.
€ 7.50, kind. (0-12) gratis.
Groepsarrangementen: €12,50
per persoon(entree, rondleiding,
consumptie).
Thea van Rijn
Etsatelier is gevestigd in een
winkelpand met etalage. Daardoor
is dit etsen ‘en public' en kan men
zo zien wat etsen is.
Vleeshouwerstraat 84,
078-631 3643, www.theavanrijn.nl.
1e zo vd mnd 12.00-17.00 en
na afspraak (max. 5 pers).
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Kunst en Antiek galerij
Europ Art
Wisselende tentoonstelling met
glaswerk, schilderijen. Maritieme
objecten, bronzen sculptures en
kunstboeken.
Grotekerksbuurt 6-8, 078-614
8024, www.kunstrondjedordt.nl.
za 12.00-17.00,1e zo vd mnd
12.00-17.00.
Gratis.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Atelier Fersier
Basiscollectie eigen werk van Ferdi
Wouters, edelsmid en vormgever.
Sieraden, bijzondere tassen en
koffers van o.a. hout, acrylaat en
metaal.
Toulonselaan 22, 078-614 4808,
www.atelier-fersier.com
alleen op afspraak.
Galerie 180/SBK
Kunstuitleen
Jonge, rauwe kunst met humor en
durf in SBK Kunstuitleen.
Voorstraat 180, 078-631 8913,
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www.sbk.nl/dordrecht
wo-za+ 1e zo vd mnd
12.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Atelier Grotekerksplein
Aquarellen en schilderijen van
Dordrecht en industriële/
landschapsschilderijen in olieverf.
Grotekerksplein 1c, 06-1188 7176,
www.kunstrondje.nl
1e zo vd mnd 12.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Atelier Hof 3
Pottenbakkersatelier.
Hof 3, 06-1546 1798,
www.karindolman.nl .
1e zo vd mnd 13.00-17.00
en na afspraak.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Atelier Jan van ’t Hoff
Kunstatelier, portretten in
opdracht en figuratieve
schilderijen.
Voorstraat 138, 078-631 6496,
www.atelierjanvanthoff.nl
ma-za 10.00-17.00 uur.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
I.J. Glas Atelier
Winkel/atelier van glas in lood
voorzetramen, raamhangers en
tiffany op maat. Maar ook kleine
kadoartikelen of relatiegeschenken en workshops.
Grote Spuistraat 23,
078-631 0858,
www.kado-glas.nl.
do-za 11.00-17.00.
Galerie Iroha/Atelier
Mamiko Nagatomo
Hedendaagse kunst. Keramiek en
schilderijen.
Voorstraat 487, 078-611 9835,
www.galerie-iroha.nl.
vr-za 12:00-17:00, 1e zo vd
mnd 12:00-17:00 en op afspraak.
Galerie Kleur,
galerie aan huis
Huiskamer met kunst van
Marita ter Hark.
Corn. Van Beverenstraat 3,
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06-16786367, www.galeriekleur.nl.
1e zo vd mnd op afspraak
Kunst en Vorm
Atelier en expositie voor
hedendaagse beeldende kunst.
Gravenstraat 31, 06-5089 8654,
www.kunstenvorm.info
vr-za 12.00-17.00, 1e zo vd
mnd 12.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt
Atelier Kunstmest
Keramiek, pasteltekeningen, etsen
en textielquilts.
Steegoversloot 27,
www.atelierkunstmest.nl
do-za 12.30-17.00 uur.
Kunstrondje Dordt
Ongeveer 70 winkels vol antiek,
tweedehandsboeken, kunst en
curiosa versterken het historisch
karakter van de binnenstad,
www.kunstrondje.nl.
dagelijkse openstelling en 1e
zo vd mnd 12.00-17.00 uur.
Gratis folder verkrijgbaar bij
VVV en deelnemers.
Art Gallery
Maurice Vrolijk
Hedendaagse schilder en
beeldhouwkunst.
Riedijk 104, 078-613 3143,
www.art-vrolijk.nl.
do-zo 13:00-17:00 en na
afspraak.
Annemoon Mulder
Atelier waar dessins voor stoffen
worden ontworpen en handmatig
gedrukt op verschillende
materialen zoals katoen, zijde en
wol. Tevens workshops vilten en
zeefdruk op textiel voor kinderen
en volwassenen.
Wijnstraat 71-73, 078-614 8973,
www.annemoonmulder.nl.
vr+ za +1e zo vd mnd
12.00-17.00 en na afspraak.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Galerie Noschka
Beelden en schilderijen van
Noschka Peijpers en andere

Nederlandse kunstenaars.
Groenmarkt 12, 06-2426 0967,
www.galerienoschka.com.
vr+za 12.00-17.00, 1e zo vd
mnd 12.00-17.00.
Teekengenootschap
Pictura
Oudste tekengenootschap van
Nederland (sinds 1774).
Tentoonstellingen hedendaagse
kunst, grafische werkplaats en
ateliers.
Voorstraat 190-192,
078-614 9822, www.pictura.nl
wo-zo 13.00-17.00. Alleen te
bezoeken tijdens exposities of op
afspraak. Grafische werkplaats
alleen op afspraak.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Unlimited Art Gallery
Schilderijen, glaswerk en
handgemaakte sieraden.
Vleeshouwerstraat 42,
06-22037927,
www.unlimited-artgallery.nl
do-za en 1e zo vd mnd
12.00-17.30
Via Lumina
Galerie voor Outsider Art.
Kunstenaars die net even anders
zijn, zoals mensen met autisme of
met een psychiatrische
achtergrond.
Voorstraat 152, 06-1346 1368,
www.vialumina.nl
za 13.00-17.00, 1e zo vd mnd
13.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Galerie Voilà/Atelier
Katinka van Haren
Kleurrijke figuratieve en
non-figuratieve schilderijen,
tekeningen en objecten.
Voorstraat 175, 078-614 0526,
www.katinkavanharen.nl.
do-vr + 1e zo vd mnd
12.00-17.00, za 12-16.00
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
WG Galerie
Hedendaagse portretkunst en
realisme.
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Aardappelmarkt 15, 3311 BA
Dordrecht, www.wg-gallery.com
za-zo 12.00-17.00

Vooraf reserveren niet verplicht,
wel gewenst. Voor groepen zie
www.opstapinzuid-holland.nl

Wereldwijven Intermezzo
Thuisbasis voor het project
Wereldwijven en etalage van
vormgevers die er hun werk
presenteren.
Voorstraat 178, 078-613 6307,
www.wereldwijven.info.
ma+di+do+vr 09.00-17.00, za
12.00-17.00, 1e zo vd mnd 12.00-17.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.

Dordrecht à la carte
Stel zelf uw dagje uit samen en
koop vouchers bij VVV Dordrecht.
Maak een keuze in het menu van
Dordrecht voor je voor-, tussen- en
hoofdgerecht en een toetje.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
di-za

Galerie Wijnstraat
Hedendaagse beeldende kunst.
Wijnstraat 178, 078-613 8043,
www.galeriewijnstraat.nl
vr-zo 13.00-17.00.

Fietsarrangement
Hollands Glorie
Voordelig fietsarrangement om
fietsend en varend Dordrecht en
de regio te verkennen. Inclusief 2
dagkaarten en dienstregeling
Waterbus, recreatiekaart en
informatiepakket.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
di-za

Galerie Witt
Regelmatige tentoonstellingen van
hedendaagse beeldende kunst.
Groenmarkt 125, 078-614 8158,
www.galeriewitt.com.
do+vr+zo 13.00-17.00, za
12.00-17.00 en op afspraak.

ARRANGEMENTEN
Benvenuto a Dordrecht
Ontdek Dordrecht op Italiaanse
wijze met Italiaanse koffie,
biscotino, stadswandeling, lunch,
rondvaart met de Fraternità en
afsluiten met een pizza.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
di-za
Vooraf reserveren niet
verplicht, wel gewenst.
Dagje Dordrecht
Dagarrangement voor individuelen met koffie/thee met warme
appelmarijn, VVV stadswandeling
(brochure), lunch, bezoek aan
museum Huis van Gijn of
Dordrechts museum. Eventueel
uit te breiden met rondvaart.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
di-za
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De Smaken van
Dordrecht
Dagarrangement voor individuelen
verkrijgbaar bij VVV Zuid-Holland
Zuid met VVV stadswandeling en
proeverijen van plaatselijke
specialiteiten zoals Rutte Likeur,
koffie en lunch. Uit te breiden met
een museumbezoek.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl. Voor groepen
zie www.opstapinzuid-holland.nl
1/1-31/12, di-za
Schuitje varen,
theetje drinken
Dagarrangement voor individuelen
verkrijgbaar bij VVV Zuid-Holland
Zuid met VVV stadswandeling,
rondvaart met fluisterboot Dordtevaar, lunch/twaalfuurtje bij
Vergulde Lampet, thee met lekkers
bij Christa's Cookies en chocolade
proeven bij 'n Joy Chocolate.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.

Voor groepen zie
www.opstapinzuid-holland.nl
1/4 t/m 31/10 di-za . (1/11-31/3
mogelijk zonder rondvaart)
Weekendarrangement
Dordrecht
Weekendarrangement Ontdek
Dordrecht om relaxed de stad en de
Biesbosch te bekijken. Er is keuze
uit drie hotels in de binnenstad.
Het boekje Rondje Dordt leid je
langs de monumenten. Inclusief
toegang Dordrechts Museum of
Huis van Gijn, informatiepakket en
dagkaart Waterbus.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
1/1-31/12, aankomst vr of za.

ATTRACTIES
Duurzaamheidscentrum
Weizigt
Duurzaamste stadsboerderij van
Nederland. Met knuffelweide,
spelen met de geitjes en de
paardjes aaien. Het Aquarama waar
je alles over het leven onder water
leert. Verder bloeiende tuinen, het
Vogeleiland en de Klimaatkas.
Van Baerleplantsoen 30,
078-7708200, www.weizigt.nl.
ma-zo 09.00-17.00, voedertijd:
16.00, informatiepunt: wo+za+zo
13.00-17.00.
Gratis
Sterrenwacht Mercurius
Informatiecentrum voor
ruimtevaart, weer- en sterrenkunde, gelegen in natuurgebied De
Hollandse Biesbosch. Bezoekers
kunnen bij helder weer zelf door
een sterrenkijker kijken. De
grootste tentoongestelde collectie
meteorieten van alle sterrenwachten in Europa.
Baanhoekweg 75, 0184-490 660,
www.sterrenwacht-mercurius.nl.
wo-vr 09.00-17.00, za
13.00-22.00, zo 13.00-18.00,
1e vr vd mnd 20.00-23.00
volw. € 3.25, kind. (4-12)
€ 2.25.
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BED & BREAKFAST
All Exclusive
Appartments
Drie volledig ingerichte appartementen voor twee personen.
Kuipershaven 9, 078-844 3654,
www.dordrechtexclusive.nl
8 bedden, centrum, wifi
À la Lon
Studio op begane grond in 18e
eeuwse woning.
Lombardstraat 29,
06-2824 9374,
www.alalon.com
centrum, bedden: 2, wifi
€ 79,Arthouse Dordrecht
Gastenverblijf in het historische
centrum met eigen terras.
Vest 96, 06-5550 4454,
www.arthousebb.nl
centrum, 2 bedden, wifi
vanaf € 95,-.
Atelier 22
Twee kamers boven een
expositieruimte met badkamer en
ontbijtkamer.
Gravenstraat 22, 06-5791 8133,
www.ateliers22.nl
4 bedden, centrum.
€ 65,-/80,B&B De Berkenhof
In bakhuis en koetshuis bij
historische boerderij aan de rand
van de Biesbosch. Met eigen
ligbad/douche en toilet.
Wieldrechtse Zeedijk 13,
078-654 9629,
www.berkenhofinfo.nl
10 bedden, wifi
€ 47,50/75.Bed and Breakfast
Beukenhof
Vrijstaand gastenverblijf in
parkachtige tuin bij monumentale
villa aan de rand van het centrum.
Singel 87, 078-631 3109,
www.beukenhofdordrecht.nl
centrum, 2 bedden
€ 80,-, minimaal 2 nachten.

66 ADRESSEN

B&B De Biesburcht
Kleinschalige B&B aan de rand van
de stad met uitzicht op de
Biesbosch. Twee comfortabele
kamers en luxe badkamers.
Johanna Naber-erf 218,
078-616 0519, www.biesburcht.nl
4 bedden, wifi, oplaadpunt
€ 50.-/75,-

Heer & Meester
Bijzonder en romantisch
overnachten in voormalig
Bagijnhuisje onder de Grote Kerk.
Pottenkade 8, 06-5474 2946,
www.heer-en-meester.nl/
bed-breakfast
centrum, 6 bedden, wifi
vanaf € 85,-.

Blom aan de Gracht
In het historische centrum vlakbij de
Grote Kerk. Kamers met eigen sanitair
en entree. Fietsenberging aanwezig.
Grotekerksbuurt 46 -48, 078-617
0007, www.blomaandegracht.nl
centrum, 8 bedden, wifi
€ 55.-/75.-

Het Herenhuis
Sfeervol appartement met veel
privacy op de 2e etage van een
monumentaal herenhuis. Eigen zit-,
slaap en badkamer.
Singel 308, 078-613 1196,
www.herenhuisdordrecht.nl
centrum, 2 bedden, wifi.
€ 60,-/80,-.

B&B Bommelsteijn
Diverse kamers in een vrijstaande,
monumentale dokterswoning aan
de rand van centrum.
Krispijnseweg 14, 06-3116 7982,
www.bbdordrecht.nl
wifi
€ 80,-/90,B&B Buus
Vrijstaand huisje in polder in
natuurgebied De Biesbosch.
Heerenweg 3, 06-2912 0890,
www.bnbbuus.com
2 bedden, wifi.
Grietje
Slapen aan boord van driemaster
“Grietje”.
Riedijkshaven, riannebroekhoven@gmail.com
centrum

In de Prinsenstraat
Overnachten in de tijdgeest van
de 18e eeuw met hedendaags
comfort.
Prinsenstraat 61, 06-2120 2662,
www.dordrechtbedandbreakfast.com
centrum, 4 bedden, wifi.
€ 85,-/95,-.
Je van Het
Moderne kamer in woonhuis in het
buitengebied van Dordrecht. Met
eigen sanitair en een atelier.
Beekenstein 82, 078-614 6567,
www.bedandbreakfastjevanhet.nl
2 bedden
€ 60,-/80,Knolhaven
Appartement in historische binnenstad
met zit-, slaap- en badkamer.
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Knolhaven 37, 06-4628 2077,
www.benbknolhaven.nl
centrum, 4 bedden, wifi
€ 70,-/85,-

Emmastraat 12, 06-1648 3293,
http://oputhoekie.nl
2 bedden
vanaf € 80,-.

B&B De Logeerboot
Op oude rondvaartboot de
Erasmus gelegen in het Wantij
buiten het centrum.
Badweg 2 t.o. 15, 078-639 0221,
www.delogeerboot.nl/bedbreakfast
11 bedden, wifi
€ 40.-/75.-

Place to B&B
Sfeervolle B&B in het oude
centrum met eigen ingang.
Wijnstraat 225, 06-4004 4272,
www.placetobenb.nl
centrum, 4 bedden, wifi
€ 85,-/95,-.

De Luthiers
Gastenkamers boven vioolatelier
met huiskamer met vleugel waar
gasten kunnen musiceren. Ook
niet-musici zijn van harte welkom.
Voorstraat 13, 078-631 3390,
www.deluthiers.nl
centrum, 6 bedden, 5 tulpen
€ 85.-/95.Moons Bed & Breakfast
Moderne vrijstaande B & B met
eigen entree en parkeerplaats,
gelegen langs de A16 en N3.
Rijksstraatweg 56, 078-616 7182,
www.moonsbedandbreakfast.com
2 bedden, wifi
€ 65.Annemoon Mulder
Kamer met badkamer op de 2de
etage van monumentaal pand in
de historische binnenstad.
Wijnstraat 71-73,
078-614 8973,
www.annemoonmulder.nl/benb
centrum, 2 bedden
€ 60,-/70.Noena
Kamer in voormalige winkelruimte
met eigen badkamer en ruime zithoek,
parkeerplaats en fietsenstalling.
Dubbensteynlaan West 57,
078-616 5096,
www.bedenbreakfastnoena.nl
3 bedden, wifi
€ 65,Op ut Hoekie
Ruime kamer met balkon net
buiten het centrum.
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Pura Vida
Appartement op begane grond
met uitzicht op de Nieuwe Haven.
Knolhaven 11, 06-2185 9020,
www.puravidadordrecht.nl
centrum, bedden: 2, wifi
€ 90,- .
Rock ’n Roll Bed &
Breakfast De Melkbus
Privé cabin aan het water buiten
het centrum.
Noordendijk 685,
06-1391 4157,
www.demelkbusdordrecht.com
4 bedden, wifi.
€ 64,-.
Slapen in Dordrecht
B&b met een appartement en luxe
slaapkamer, sauna en
stoomcabine.
Boris Pasternak-erf 100,
06-2874 8102, 078-619 0671
www.slapenindordrecht.nl
4 bedden, wifi.
€ 77,50/85,-.
Het Stadshart
Appartement op de begane grond
in historische binnenstad.
Lombardstraat 10, 06-5395 1804,
www.hetstadshart.com
centrum, 4 bedden, wifi.
€ 85,-.
B&B Studioplus
Twee stijlvolle studio’s voor twee
personen.
Hooikade 7, 078-631 2303,
www.bbstudioplus.nl
centrum, 4 bedden, wifi.
€ 90,-.

B&B TOF
B&B met een moderne nieuwe
inrichting en prachtig uitzicht op
de haven, begane grond met eigen
ingang.
Knolhaven 44,
06-42629255,
www.tofslapen.nl
centrum, 2 bedden, wifi
€ 70.-/85.Het Tuinhuis
Vrij liggend tuinhuis behorend bij
stadsboerderij buiten het centrum.
Dubbeldamseweg Zuid 362,
078-614 9924,
www.bedandbreakfasthettuinhuis.nl
4 bedden
€ 70.-/80.De Tuinkamer
Rustige B&B met eigen ingang
via tuin.
Boeroestraat 6, 078-635 1243.
2 bedden
€ 50,-/80.
Van Veen
Appartement met uitzicht over het
drierivierenpunt.
Kuipershaven 14,
078-635 1110,
www.galerievanveen.nl
2 bedden, centrum, wifi.
€ 90,-.
Bed and Breakfast
Welcome
In het historische centrum en
gezelligste straatje van de stad.
Vleeshouwersstraat 9,
06-5082 7826,
www.bedandbreakfastwelcome.com
centrum, 4 bedden, wifi
€ 85.Zen B&B
Luxe suite van 50 m2 aan de rand
van het historische centrum met
eigen ingang, sanitair en
parkeerplaats.
Hoogt 3, 06-43013618,
www.zenbedandbreakfast.nl
Centrum, 2-4 bedden, wifi.
Open vanaf februari 2018.
Vanaf 95,-
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BEZOEKERS &
INFORMATIECENTRA
Augustijnenhof
Documentatie- en kenniscentrum
voor onderzoek naar het rijke
verleden van Dordrecht.
Hof 15, 078-647 4888,
www.augustijnenhof.nl
di-vr 11.00-16.00, 1e za vd
mnd 11.00-16.00.
Biesboschcentrum
Dordrecht
Bezoekerscentrum met een
tentoonstelling 'De Biesbosch, een
Hollandse jungle' met veel
doe-element en een korte
filmvoorstelling "Biesbosch
Waterepos". Informatiebalie,
bistro, bootverhuur, bibliotheek,
natuurwinkel, vaar- en
wandelexcursies, BeverBos met
een observatieplatform.
Baanhoekweg 53, 078-770 5353,
www.biesboschcentrumdordrecht.nl.
nov-mrt di-zo 10.00-16.00,
apr-okt di-zo 09.00-17.00, jul-aug
ook ma open.
Regionaal Archief
Dordrecht
Studiezaal met openbare
archiefstukken, foto's, tekeningen,
kaarten, boeken, tijdschriften en
kranten ter inzage.
Hof 6, 078-770 5348, www.
regionaalarchiefdordrecht.nl
di-vr 11.00-17.00, 1e za vd
mnd 11.00-17.00.
VVV|intree Dordrecht
VVV maakt je wegwijs in de stad. In
de VVV winkel zijn boeken, kaarten,
stadswandelingen en souvenirs te
koop en er zijn diverse brochures
verkrijgbaar. Intree Dordrecht biedt
audiovisuele presentaties, gratis
Wifi en een informatieve expositie.
Spuiboulevard 99, 0900-463 6888,
www.vvvdordrecht.nl.
di-vr 09.00-18.00, za
10.00-17.00, 15/10 t/m15/4 ma
12.00-18.00, 15/4 t/m 15/10 ma
10.00-18.00, 1e en laatste zo vd
mnd 12.00-17.00.
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CAMPINGS/CAMPERS
Naturistencamping
Ammoniet
3,5 ha begroeid verenigingsterrein
van de Dordtse Naturisten
vereniging Goed-Af.
Smitsweg 3, 078-617 5337,
www.goedaf.dordt.nl
1/4-30/9
60 plaatsen, campers
Camperplaatsen
Geen voorzieningen, alleen
dagbezoek.
Weeskinderdijk, www.dordrecht.nl
1/1-31/12, campers
Camperplaats
Stadswerven
Semi-verharde camperplaatsen
met sanistation.
Maasstraat, www.dordrecht.nl
1/1-31/12, 12 plaatsen, campers.
Natuurvriendenhuis
De Kleine Rug
Nivon camping omringd door
water op een schiereiland in het
Wantij. Ivm overvaart vooraf
telefonisch aanmelden.
Loswalweg 1, 088-099 0962,
www.dekleinerug.nl
1/4-31/10, 15 plaatsen (alleen
tenten)
Stayokay Dordrecht
Seizoencamping onder hoge
bomen aan het water in de
Hollandse Biesbsoch.
Baanhoekweg 25, 078-621 2167,
www.stayokay.com/dordrecht
1/5-31/10, 16 plaatsen, campers
Het Loze Vissertje
Een mooie en rustige stads-en
natuurcamping aan het Wantij met
roei- fiets- en zwemmogelijkheden.
Loswalweg 3, 078-616 2751,
www.campinghetvissertje.nl
1/4-30/9, 50 plaatsen, campers
Jachthaven Westergoot
Baanhoekweg 1, 078-616 5201,
www.westergoot.nl
1/1-31/12, 11 plaatsen, campers.

EXCURSIES & RONDRITTEN
Ballonvaren uit Dordrecht
Ballonvaarten vanuit Dordrecht op
vaste data of op afspraak.
06-4243 9743,
www.ballonvarenuitdordrecht.nl.
Biesboschcentrum
Dordrecht
Diverse wandel- en kanoexcursies
zoals paddenstoelen- en vroege
vogelexcursies.
Biesboschcentrum Dordrecht,
078-770 5353,
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
Diverse tochten mogelijk,
informeer naar tijden en
bestemming bij bezoekerscentrum.
Dordrecht Tours
Tours met electrische trein door de
historische binnenstad van Dordrecht.
Voor groepen ook mogelijkheid om
een tocht naar de Biesbosch te maken.
Stationsweg 4, 06-53233126,
www.dordrechttours.nl
Hop On-Hof Off: apr-sep do-za
11.35-17.30, zo 12.35-16.30 en op
afspraak. volw € 7,50/10,-; kind
(4-14) € 6,-/7,-.
E-motionss Ninebot Tours
Begeleide tochten voor groepen
met ninebot in en om Dordrecht.
E-motionss Ninebot Tours,
06-40022799, www.e-motionss.com
Alleen op afspraak.
Op stap met een groep
Diverse mogelijkheden voor
rondvaarten, citygames,
Schapenkoppengolf, segway tours
en fietstochten voor groepen.
VVV Zuid-Holland Zuid,
078-6322422,
www.opstapinzuid-holland.nl,
Alleen op afspraak.
De Smaak van Buiten
Huifkartochten en ritten
met luxe open koets.
De Smaak van Buiten,
Zuidendijk, 078-617 7708,
www.desmaakvanbuiten.webklik.nl
Alleen op afspraak.
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Voorstraat-west

Stapvoets door
Dordrecht
Rondrit met paard(en) en
koets (paardentram/huifwagen)
volgens een vaste route door het
historische havengebied
van Dordrecht.
Stapvoets door Dordrecht,
06-22258222 of via VVV
078-6322422, www.brooijmans.nl
Alleen op afspraak.

FIETSROUTES
Alle routes zijn verkrijgbaar bij
VVV Zuid-Holland Zuid.
Biesboschroute (45 km),
Bunkerlinie fietsroute,
Devel en Waalroute (30 km),
Eiland van Dordrecht route
(35 km), Hollands Glorie (50),
Fietsen langs herbestemd erfgoed
(36 km), Waterbusroute (25 km),
Waterfietsroute (37 km).
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99,
0900-4636 888, kijk op www.
vvvdordrecht.nl voor uitgebreide
routeinformatie of bestel een
fietsroute op www.vvv-webshop.nl.

GROEPSACCOMMODATIES
Resort De Biesbosch
Moderne groepsaccommodatie
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met terras en buitenkeuken, privé
zwembad en ligweide.
Rijksstraatweg 186,
088-070 8090, www.europarcs.nl
32 bedden, 6 douches
Natuurvriendenhuis
De Kleine Rug
Nivon huis voor kleine groepen
gelegen op schiereiland in het
Wantij. Verder twee blokhutten,
natuurkampeerterrein en
kanoverhuur.
Loswalweg 1, 088-099 0962,
www.dekleinerug.nl
33 bedden, 3 douches
Stayokay Dordrecht
Op de grens van de Biesbosch en
Dordrecht daardoor ideaal voor
liefhebbers van natuur en
cultuur.
Baanhoekweg 25,
078-621 2167,
www.stayokay.com/dordrecht
128 bedden, 33 douches, wifi

HOFJES
Arend Maartenszhof
Hof (1625) met 38 woningen
en een gerestaureerde
regentenkamer met interieur uit
1701 met portrettengalerij van de
stichter en eerste regenten.
Museumstraat 56.
ma-zo 09.00-18.00.

Gratis.
bij ingang regentenkamer zit
een zelf te bedienen lichtknop
zodat het interieur getoond wordt.
Clara en Maria Hof
Neoclassicitische hofje (1880) met 17
woningen met eenvoudige gevels.
Vrieseweg 1-22
ma-zo 09.00-18.00.
Gratis.
Regenten- of Lenghenhof
Hof (1755) in Lodewijk XV-stijl met
regentenkamer in roccocostijl en 58
woningen. Het hof bestaat eigenlijk
uit vier hofjes die door poorten met
elkaar verbonden zijn.
Bagijnhof -.
ma-zo 09.00-18.00.
Gratis.
Van Slingelandthof
Oudste Dordtse hofje (1519),
tegenwoordig in gebruik als
winkels (voorkant) en opvang Leger
des Heils (achterkant).
Vriesestraat.
ma-zo 09.00-18.00.
Gratis.
Wilhelminastichting
Hof (1927) met 33 woningen.
Het ontwerp is beïnvloed door de
Delftse en Amsterdamse School.
Kasperspad 1-34
ma-zo 09.00-18.00.
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HOTELS
Bastion Hotel Dordrecht/
Papendrecht
Gelegen aan de rondweg
Dordrecht vlakbij de A16.
Laan d Verenigde Naties 363,
078-651 1533, www.bastionhotel.nl
102 kamers, 3 sterren, wifi
Bellevue Groothoofd hotel culinair
Hotel, restaurant, brasserie in
monumentaal pand aan het
drierivierenpunt.
Boomstraat 37, 078-633 2500,
www.bellevuegroothoofd.nl
centrum, 15 kamers, 4 sterren,
5 vergaderzalen, wifi
Ecolodge
Unieke duurzame
drijvende hotelkamer
in Nationaal
Park de Biesbosch.
Baanhoekweg 25, 078-621 2167,
www.slapenopdeecolodge.nl
1 kamer
vanaf € 140,2 nachten incl. kano.
Hotel Dordrecht
Stadshotel in monumentaal
pand aan historische
binnenhaven met eigen
parkeergelegenheid. Kamers
voorzien van vele faciliteiten.
Achterhakkers 72, 078-613 6011,
www.hoteldordrecht.nl
centrum, 37 bedden, 3 sterren,
wifi
90.-/145.De Kop van 't Land
Leuk, charmant en kleinschalig
hotel in Hollandse Biesbosch.
Zeedijk 32, 078-630 0650,
www.kopvanhetland.nl
3 kamers
€ 89.Postillion Hotel Dordrecht
Geheel gerenoveerd hotel aan de
A16 met volop parkeerruimte, 98
mooie-, compleet ingerichte
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hotelkamers en congresruimtes.
Rijksstraatweg 30, 078-618 4444,
www.postillionhotels.com
98 kamers, 3 sterren,
17 vergaderzalen, wifi
vanaf € 75,-.
Stayokay Dordrecht
Mooi gelegen aan het water van
de Hollandse Biesbosch.
Verschillende actieve
arrangementen mogelijk.
Baanhoekweg 25, 078-621 2167,
www.stayokay.com/dordrecht
32 kamers, 3 zalen, Wifi
€ 49.Van der Valk Hotel
Dordrecht
Hotel met à la carte restaurant,
hotelbar, zwembad, wellness,
parkeergarage en 12
multifunctionele vergaderzalen.
Laan van Europa 1600,
078-870 0800,
www.vandervalkhoteldordrecht.nl
146 kamers,
12 vergaderzalen, wifi
vanaf € 119.Villa Augustus
Hotel in monumentale watertoren
met restaurant in het bijgelegen
pompgebouw (1942) met
moestuinen en eigen bakkerij.
Oranjelaan 7, 078-639 3111,
www.villa-augustus.nl
37 kamers, 4 sterren, 3 zalen, wifi
€ 125.-/210.Hotel de Watertoren
Kleinschalig hotel in oude
watertoren aan de rand van stad
en de Biesbosch.
Kromme Zandweg 80,
078-622 4411,
www.hoteldewatertoren.nl
5 kamers, 3 sterren, wifi

INSTELLINGEN
Alarmnummer Politie/
Brandweer/Ambulance
Telefoon: 112.
Zonder zwaailicht: 0900-8844.

Albert Schweitzer
ziekenhuis
Lokatie Dordwijk,
Albert Schweizerplaats 25,
078-6541111, www.asz.nl.
ANWB-winkel
Bagijnhof 38, 088 2693220,
www.anwb.nl
Bibliotheek Aanzet
Groenmarkt 153, 078-6205500,
www.debibliotheekaanzet.nl.
Postkantoor binnenstad
BLZ, Vriesestraat 43, 078-6133077
Stadskantoor
Spuiboulevard 300,
publieksnummer: 14 078,
www.dordrecht.nl
Vervoer
Flixbus, www.flixbus.nl
MerwedeLingelijn, 0900-2022022,
www.merwedelingelijn.nl
Openbaar Vervoerlijn,
0900-9292, www.9292ov.nl
Parkeren, www.centrumdordrecht.nl
Stad- en Streekvervoer Arriva,
0900-2022022, www.arriva.nl
Streekvervoer Connexxion,
0900-2666399, www.connexxion.nl
Veerdienst De Biesbosch,
www.veerdienstbiesbosch.nl
Waterbus, 0800-0232545,
www.waterbus.nl
Watertaxi Imbarcazione Barone,
06-2143 5005,
www.watertaxidordrecht.nl

JACHTHAVENS
Resort De Biesbosch
Rijksstraatweg 186, 3316 EJ
088-070 8090,
www.europarcs.nl
20 passantenplaatsen,
Hollands Diep
Watersportbedrijf
de Graaff b.v.
Badweg 8-10, 078-613 6911,
www.degraaffwatersport.nl
passanten, Wantij
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Koninklijke Dordrechtse
Roei- en zeilvereeniging
Houttuinen 27/29,
078-614 8550,
www.kdrzv.nl
centrum, 60
passantenplaatsen, Oude Maas
W.S.V. Maartensgat
Maartensgat 3,
06-39098951,
www.maartensgat.nl
centrum, 20 passantenplaatsen, Oude Maas
Sloepensteiger
Wijnbrug.
geen overnachting, uitsluitend
sloepen, winter gesloten.

Grote Kerk

De Vlijhaven
Noordendijk 362, 06-5470 4248,
www.wsvdrechtstad.nl
Jachthaven Westergoot
Baanhoekweg 1, 078-616 5201,
www.westergoot.nl
20 passantenplaatsen,
Wantij/Noord
De Wijnhaven
Taankade, 06-48669038,
http://wsvwijnhaven.weebly.com/
centrum, 7 passantenplaatsen,
Oude Maas/Merwede/Noord
Zuidhaven
Nieuwe Merwedeweg,
06-5242 0375,

www.wsvdrechtstad.nl
Nieuwe Merwede, geen
passanten.

KERKEN
Antoniuskerk
Neo-gotische kerk (1920-1921)
met Maria-altaar is in artnouveau stijl. De kerk heeft een
uit de middeleeuwen afkomstig
reliek met deeltjes van het kruis
van Christus (Heilig Hout van
Dordt).
Burgemeester de Raadtsingel 45,
078-613 6390,
www.katholiekdrechtsteden.nl.
ma-za 10.30-12.30.
Rondleiding voor groepen
alleen op afspraak.
Gratis
Augustijnenkerk
Oorspronkelijke kloosterkerk
gesticht in 1293 en na een brand
in 1512 geheel opnieuw
opgebouwd. De gehele ruimte is
gevuld met kerkbanken en
opmerkelijk zijn de ruim 200
grafstenen van o.a. Albert Cuyp en
Willem v. Beveren.
Voorstraat 216, 06-5348 4025,
www.augustijnenkerk.nl.
1/4 t/m 31/10 za 11.00-16.00,
14.00 uur orgelconcert, groepen op
afspraak ook andere dagen.
Gratis
Grote Kerk
Deze geheel in steen
overwelfde kruisbasiliek wordt
gerekend tot de Brabantse
Gotiek. De kerk heeft een
driebeukig schip met zijkapellen,
een transept (dwarsbeuk) en een
koor met omgang. Het interieur is
zeer de moeite waard. Beroemd
zijn de 16de-eeuwse koorbanken,
met houtsnijwerk in
renaissancestijl.
Lange Geldersekade 2, 078-614
4660, www.grotekerk-dordrecht.nl.
1/4 t/m 31/10 di-za
10.30-16.30, zo 12.00-16.00, 1/11
tot kerstmarkt di+do+za
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14.00-16.00, tijdens kerstmarkt:
zie website, 1/1 t/m 31/3 alleen
op afspraak voor groepen.
Gratis . Rondleiding voor
groepen tegen betaling.
Rondleidingen voor individuele
bezoekers april-okt do+za 14.15
€ 1,00 p.p.
Grotekerkstoren
De toren is 72 m hoog en staat
2.25 m ‘uit het lood’ en heeft 275
traptreden. Beklim de toren voor
een prachtig uitzicht. Het uurwerk
uit 1626 en de beiaard met z'n 67
klokken, die regelmatig worden
bespeeld, zijn zeer de moeite
waard.
Lange Geldersekade 2,
078-6147520,
www.grotekerk-dordrecht.nl.
1/4 t/m 31/10 di-za
10.30-16.30, zo 12.00-16.00,
1/11-31/3 za 13.00-16.00.
Groepen op afspraak.
volw. € 1.00, kind. (5-12)
€ 0.50.
EvangelischLutherse Kerk
Oorspronkelijk de kapel van
het Blindenliedengasthuis
(14de eeuw) daarna gebruikt voor
stadskisthuis en het opbergen van
stadsturf. In het interieur vallen de
preekstoel in Lodewijk XVI-stijl en
het orgel uit 1781 op.
Vriesestraat 20, 078-614 0167,
www.luthersdordrecht.nl.
Oud Katholieke Parochie
v.d. Maria Maior
Neo-classicistische kerk (1843)
waarvan de voorgevel wordt
gesierd door een timpaan waarin
een Lams Gods met een
kruisbanier, rustend op een boek
met de 7 zegels. Naast het
hoofdaltaar bevinden zich twee
17e eeuwse beelden, een
houtgesneden communiebank en
een preekstoel uit de 18e eeuw.
Voorstraat 120, 06 2066 7378,
http://dordrecht.okkn.nl/.
zomer: 1e zo vd mnd
13.00-16.00
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MARKTEN
Statenplein
Op vrijdag en zaterdag weekmarkt
op het Statenplein. Kijk op
www.vvvdordrecht.nl voor data
van speciale markten o.a. de
Boekenmarkt, Antiek- en
Curiosamarkt en Kerstmarkt.

MONUMENTEN
VVV Dordrecht verkoopt diverse
stadswandelingen met informatie
over de vele monumenten in
Dordrecht.
Het Groothoofd
Monument met torentje (1692)
aan het drierivierenpunt met de
Groothoofdspoort (1440) en
aangrenzend hotel Bellevue
Groothoofdspoort.
Boomstraat 37.
in gebruik als horeca locatie.
Het Hof van Nederland
Middeleeuws Augustijnenklooster
met Statenzaal.
Hof 6, www.hethofvannederland.nl
Zie musea.
De Holland
Gebouw van architect Sybold van
Ravesteyn uit 1937.
Burgemeester de Raadtsingel 97,
www.onderwijsmuseum.nl
zie musea.
Huis Scharlaken
Middeleeuws gewelf van de
ondergrondse beerkelder van het
voormalige Huis Scharlaken.
Voorbijgangers kunnen de
veelbewogen geschiedenis van
Scharlaken zien op drie
beeldschermen.
Waag -, 078-770 4905,
www.archeologiedordrecht.nl.
Doorlopend van buitenaf te
bezichtigen.
Landgoed Dordwijk
Kasteelboerderij met twee
evenwijdige vleugels. Aangelegd
als buitenplaats met park in

Engelse landschapstijl.
Dordwijklaan 6, excursies:
078-6166780, www.ivn.nl/
afdeling/dordrecht
Kasteelboerderij is niet
geopend voor publiek. Het is
mogelijk om o.l.v. IVN-gidsen een
rondwandeling te maken over het
landgoed. Zie website voor data en
aanmelden.
Molen Kyck over den
Dyck
Stellingmolen (1713). Bij voldoende
wind wordt er tarwe gemalen en
bij te weinig wind gebeurt dit met
een maalstoel. In de molenwinkel
worden (thuis)bakkers producten
verkocht.
Noordendijk 144, 078-631 0001,
www.molen-dordrecht.nl.
za 10.00-16.00, zomermaanden za 10.00-13.00 .
Molen beklimmen € 1,-.
Ruïne Huis te Merwede
Ruïne van Huis te Merwede dat
waarschijnlijk in het laatste kwart
van de 13de eeuw werd gebouwd.
Het kasteelterrein en de ruïne zijn
te bekijken door het volgen van
een wandelpad.
Kerkeplaat -,
www.huistemerwede.nl
Doorlopend.
Stadhuis
In 1383 door Vlaamse kooplieden
gebouwd als markthal voor handel
in lakense stoffen. Vanaf 1544
zetelden de bestuurders van de
stad in het gebouw en vond het
zijn huidige bestemming als
stadhuis. De rijke geschiedenis
van stad en stadhuis is terug te
vinden in het interieur.
Stadhuisplein 1, 078-770 5141,
www.dordrecht.nl/stadhuis.
1e zo vd mnd 12.00-17.00.,
groepen op afspraak.
€ 1.00.
Deelnemer Kunstrondje Dordt.
Watertoren Buitenlust
Monumentale watertoren (1916)
aan de rand van Dordrecht met
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een permanente
fototentoonstelling, een kleine
ontdekkingsreis door de unieke
geschiedenis, flora en fauna van
de Dordtse polders.
Kromme Zandweg 80, 078- 622
4411, www.hoteldewatertoren.nl.
't Zeepaert
Eén van de oudste woonhuizen
van Nederland met een
decoratieve, gotische trapgevel
Wijnstraat 113, 078-770 8008,
www.dordrecht.nl/zeepaert.
op afspraak voor groepen.

MUSEA
Dordrechts Museum
Kunstmuseum met een rijke
collectie aan Nederlandse
schilderkunst van de 17de eeuw
tot heden. Werk van o.a. Albert
Cuyp, Dordtse leerlingen van
Rembrant, impressionisten en
hedendaagse kunstenaars.
Museumstraat 40, 078-7708 708,
www.dordrechtsmuseum.nl.
di-zo 11:00-17:00.
volw. € 12.00, Jeugd (13-18 jr)
€ 5,-. Combidagkaart en tweedaagse kaart met Huis van Gijn en
Hof van Nederland verkrijgbaar.
Het Dordts Patriciërshuis,
Museum aan de Maas
Uniek patriciërshuis met
authentieke stijlkamers die
ingericht zijn met orginele
meubels in Louis XVI stijl. Met
bijzondere ronde Maaskamer met
uitzicht op het drierivierenpunt en
kunstcollectie van diverse 18de
eeuwse kunstschilders.
Wolwevershaven 9, 078-843 8746,
www.dordtspatriciershuis.nl.
wo-zo 13.00-17.00.
volw. € 7,50, Jeugd (13-18 jr)
€ 2,50.
Boekdruk Museum
Dordrecht
Collectie toont machines en
hulpmiddelen die betrekking
hebben op de grafische historie en
op de grafische ambachten die een
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drukkerij in de jaren 60 van de
vorige eeuw gebruikte.
Drukkerij Rad, Reewegpad 22,
078-621 3882,
www.boekdrukmuseum.nl
1e en 3e za vd mnd 9.00-15.00
(vooraf aanmelden).
volw. € 4,-, kind € 2,50.
Het Hof van Nederland
Het Hof van Nederland is een plek
van nationale betekenis. In dit
museum in Dordrecht zit je op de
eerste rij bij de Eerste Vrije
Statenvergadering van 1572. Een
belangrijke gebeurtenis, die aan de
basis lag van de onafhankelijke
Republiek der Nederlanden, de
voorloper van ons Nederland van nu.
Hof 6, 078-7708710,
www.hethofvannederland.nl.
di-zo 11.00-17.00.
volw. € 10,-, Jeugd (13-18 jr)
€ 3,50. Combidagkaart en
tweedaagse kaart met Huis van
Gijn en Dordrechts Museum
verkrijgbaar.
Huis van Gijn
Voormalige woonhuis van bankier
en verzamelaar Simon van Gijn
(1864-1922). Naast interieurs uit
de 17de, 18de en 19de eeuw een
rijke collecties kunstnijverheid,een
verzameling speelgoed en de Atlas
van Gijn.
Nieuwe Haven 29, 078-770 8708,
www.huisvangijn.nl.
di-zo 11:00-17:00.
volw. € 10.00, kind. (13-18)
€ 3,50 . Combidagkaart en
tweedaagse kaart met Hof van
Nederland en Dordrechts Museum
verkrijgbaar.
Nationaal
Landschapskundig
museum
Expositie van foto's,antieke en
recente landkaarten,plattegronden
en maquettes van Nederlandse
landschappen. Met enkele
geomorfologische tuinen.
Reeweg Oost 145, 078-614 7476.
za 14.00-17.00 of op afspraak.
Gratis.

Nationaal Medisch
Museum
De medische wereld
gepresenteerd met een
knipoog. Bedoeld voor het zeer
brede publiek terwijl de
kinderen zich zullen vermaken
in hypermoderne doktersjasjes
en gekleurde stethoscopen
zult u met een glimlach
ontdekken dat u blij bent dat u
nu leeft.
Stadhuisplein 2-3,
078-645 2354,
www.medischmuseum.nl
di-za 11.00-17.00.
volw. € 6,50, kind. (4-12) € 4,50.
Stichting Museum
1940-1945 regio
Dordrecht
Algemeen historisch museum dat
het wel en wee van de
Drechtstreek tijdens de
oorlogsjaren in beeld brengt. Zoals
de mobilisatie, nationaal
socialisme, het verzet en de
bezetting.
Nieuwe Haven 28,
078-613 0172,
www.museum19401945.nl.
1/2 t/m 31/12 di+wo+vr+za
10.00-17.00, zo 13.00-17.00.
volw. € 3.00, kind. (6-12)
€ 1.50.
Nationaal
Onderwijsmuseum
De enige plek in Nederland waar
alle onderwijsmiddelen die ooit op
een school in Nederland of in de
voormalige koloniën gebruikt
werden te zien zijn. Van
schoolboeken, griffels, inktpotten,
telramen, schoolplaten,
geografische kaarten, atlassen,
foto's, toverlantaarns, agenda's tot
schoolbankjes en een enorm
assortiment aan leermiddelen.
Burgemeester de Raadtsingel 97,
078-632 6820,
www.onderwijsmuseum.nl.
ma-za 9.00-17.00,
zo 11.00-17.00.
volw. € 9,00, jeugd 4-12 € 3,00,
13-18 € 5,00.
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Museumschip
René Siegfried Binnenvaartcentrum
1e Nederlandse
binnenvaartmuseum met
gerestaureerde stuurhut en
een binnenvaart simulator.
Binnenvaart
documentatiecentrum,
drijvende container (Lash-bak)
en wisselende tentoonstellingen.
Maasstraat 13,
06-53562539
www.debinnenvaart.nl.
do+1e za vd mnd 10.00-16.00
Voor groepen op afspraak
ook andere dagen.
Gratis.
Natuur- en
Cultuurhistorisch
museum
Twintighoeven
Cultuurhistorie van het
Eiland van Dordrecht sinds
de Sint Elisabethsvloed van
1421. Aandacht voor mens
en landschap, archeologie en
de natuur van het Eiland
van Dordrecht en de
Biesbosch.
Noorderelsweg 2b,
078-6213921,
www.twintighoeven.nl.
wo 10.00-16.00, za+zo
12.30-16.00 en op afspraak.
Gratis.
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Wüst Automuseum
Unieke privé-collectie van meer
dan 50 automobielen, die de
gehele geschiedenis van de
automobiel beslaat. Old- en
youngtimers in authentieke
opgesteld in het pand van
autodealer Wüst.
Mijlweg 81,
078-617 7000,
www.carelwustmuseum.nl.
ma-za 09.30-17.00. Groepen
(> 15 pers.) uitsluitend op afspraak.
Gratis

NATUUR & DAGRECEATIE
Nationaal Park De
Biesbosch
Het grootste
zoetwatergetijdengebied van
Europa, met als belangrijke
toegangspoort de stad Dordrecht.
Een deel van het Nationaal Park
ligt op het eiland van Dordrecht
met het Biesboschcentrum
Dordrecht als startpunt van (ont)
spannende excursies, over water
en te voet. Toeristisch
Overstappunt voor fietsers en
wandelaars aanwezig.
Baanhoekweg 53,
078-770 5353,
www.biesboschcentrumdordrecht.nl,
www.toproutenetwerk.nl/biesbosch
openbaar toegankelijk,
doorlopend.

Duurzaamheidscentrum
Weizigt
Zie attracties
Landgoed Dordwijk
Zie monumenten
De Nieuwe Dordtse
Biesbosch
Een nieuw recreatiegebied van
ruim 70 hectare met wandel-,
fiets- en ruiterpaden.
Louisa- en Cannemanspolder -,
www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.
doorlopend.
Schaapskudde Eiland
van Dordrecht
De Schaapskudde Eiland van
Dordrecht begraast met
Schoonebeker schapen
natuurterreinen, dijken,
uiterwaarden en andere
groenvoorzieningen in de
Hollandsche Biesbosch en
Alblasserwaard.
Ottersluis 47,
06-1542 4826.
Stadsparken
In het centrum: Park Merwesteijn
en Weizigtpark, in de wijken:
Dubbelmondepark,
Develsteijnpark, Overkamppark,
Sterrenburg- en Wittensteinpark,
Vlijpark en Wantijpark.
www.dordrecht.nl
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PODIA/FILM/UITGAAN
Poppodium Bibelot
Noordendijk 148,
078-613 3482,
www.bibelot.net
Uitgaan/Bar, Theater/Muziek
Bistro Twee33
Wijnstraat 233, 078-740 0004,
www.bistrotwee33.nl
wijnbar
Bonfire
Wijnstraat 117, 078-737 0365,
www.bonfiredordrecht.nl
ontmoetingscentrum.
Brut Food & Wine bar
Groenmarkt 121, 078-613 1648,
www.ditisbrut.nl
Wijnbar
Cozmic
Dolhuisstraat 2,
078-645 5004
Uitgaan/bar
Poppentheater Damiët
van Dalsum
Aardappelmarkt 9,
06-54957928, http://
poppentheaterdamiet.nl/
Poppentheater
Dok Bar & Bites
Spuiboulevard 97c, 078-843 2152,
www.dokbarenbites.bijdok.nl
Bar/wijnbar
Dolhuis
Dolhuisstraat 55, 078-613 3222,
www.dolhuis.com
Uitgaan/Bar, Muziekpodium
Energiehuis
Noordendijk 148, 078-890 3310,
www.energiehuis.nl
Theater/Poppodium,
Vergader- en congresaccommodatie
Fair Play Casino
Laan der Verenigde Naties 50,
078-206 2007, www.fairplay.nl
Casino
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Ferdinands
Singel 183,
078-842 4607,
www. ferdinandseetlokaal.nl
Uitgaan/Bar
Inter Amicos
Christiaan de Wetstraat 2a,
www.ia-dordt.nl
Theaterpodium
Jazzpodium DJS
Grotekerksplein 1, 078-8428699,
www.jazzpodiumdjs.nl
Theater/Poppodium,
Uitgaan/Bar
De Kazerne
Houttuinen 32 b, 078-639 0375,
www.cafedekazerne.nl.
Uitgaan/Bar
Khotinsky
Noordendijk 148, 078-2040 000,
www.khotinsky.com
Uitgaan/Bar
Kinepolis Dordrecht
Lijnbaan 200, 078-782 0000,
www.kinepolis.nl
Bioscoop
De Klander Muelen
Statenplein 149-150, 078-635
6338, www.klander.nl
Uitgaan/Bar
Schouwburg Kunstmin
Sint Jorisweg 76, 078-639 7979,
www.kunstmin.nl
Theater/Schouwburg.
Kindertheater Marjolijn
Christiaan de Wetstraat 2a, 06-192
898 48, www.dordtskindertheater.nl
Theater.
Merz
Korte Kalkhaven 3, 078-613 2582,
www.merzdordrecht.nl
Bar/Uitgaan,
Feesten en Partijen
The Movies
Nieuwstraat 60-62, 078-7200777,

www.themoviesdordrecht.nl
Film, Feesten en Partijen
The Mood
Grote Markt 8,
078-631 8302,
www.the-mood.nl
Uitgaan/Bar, Muziekpodium
’t Peerdt
Nieuwstraat 30,
078-613 0432.
Uitgaan/Bar.
Popcentrale
Noordendijk 148,
088-888 5350,
www.popcentrale.nl
Theater/Poppodium, Feesten
en Partijen, Uitgaan/Bar
Post
Johan de Wittstraat 128, 078-647
5648, www.restaurantpost.nl
Uitgaan/Bar.
Stadscafé de Rijke
Voorstraat 260, 078-614 2060.
Uitgaan/Bar.
Rood, wit & rosé wijnwinkel & wijnbar
Voorstraat 227, 06-1535 1817,
www.roodwitenrose.nl
Wijnbar
Scheffers
Groenmarkt 1, 078-842 3433,
www.cafescheffers.nl
Uitgaan/Bar, koffiebar
De Tijd
Voorstraat 170, 078-613 3997,
www.detijddordrecht.nl
Uitgaan/Bar
’t Verloren Hart
Boomstraat 37, 078-633 2515,
www.depoortvandordt.nl
Wijnbar
Café Vrijheid
Noordendijk 12,
06-5581 6431
Uitgaan/Bar
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RESTAURANTS CENTRUM
Amerikaans

McDonalds Dordrecht
Centrum
Ruim restaurant met indoor
Playland en Birthday Party Room.
Bagijnhof 10, 078-614 0828, www.
mcdonaldsdordrechtcentrum.nl
zitplaatsen 230, Fast food
Amerikaans, Wifi.
Bistro

De Lachende Gans
Biologische bistro en private dining.
Singel 389, 078-631 3255,
www.delachendegans.nl
ma, zitplaatsen: 100. Wifi
Bistro Twee33
Franse gerechten en wijnbar.
Wijnstraat 233, 078-740 0004,
www.bistrotwee33.nl
ma, Frans, Bistro.
Brasserie

Art & Dining
Gevestigd in Dordrechts Museum,
museumbezoek niet verplicht.
Museumstraat 40, 078- 632 9100,
www.art-dining.nl
ma, zitplaatsen: 90, Wifi.
Down Town Dordrecht
Gezellige brasserie aan het water.
Blijenhoek 2, 078-613 2425,
www.downtowndordrecht.nl
zitplaatsen: 77.
Ferdinands
Sfeervolle Franse brasserie en bar.
Singel 183, 078-842 4607,
www.ferdinandseetlokaal.nl
ma, 40 zitplaatsen, Wifi
De Poort van Dordt
Hollandse keuken met hippe
hamburgers.
Groothoofd 1, 078-633 2500,
www.depoortvandordt.nl
Sumac
Mediterraanse cultuur met een

76 ADRESSEN

moderne twist.
Spuiboulevard 97 a/b,
010-269 6284, www.sumac.nl
ma+di, zitplaatsen: 40.
Chinees/Indonesisch

Happy Lin
Voorstraat 282, 078-614 1057
Chinees, Surinaams.
Mulia, Indonesisch
Restaurant
Vriesestraat 11, 078-614 5104
Indisch/Indonesisch.
Eetcafé/Grandcafé

Babylon
Turkse en Italiaanse gerechten.
Voorstraat 293, 078-614 5111,
www.eetcafebabylon.nl
20 zitplaatsen, eetcafé.
De Beren Dordrecht
Aan het horecaplein: het
Scheffersplein.
Wijnstraat 241, 078-639 9988,
www.beren.nl
zitplaatsen 170, eetcafé, Wifi.
Brut Burger Bar
Gastronomische burgers.
Groenmarkt 113, 078-647 2450,
www.ditisbrut.nl
ma-di.
Centre Ville
Met groot zonnig, verwarmd terras.
Voorstraat 345, 078-631 1575,
www.cvdordrecht.nl
zo, zitplaatsen: 60,
brasserie.
Crimpert Salm
Uitsluitend verse producten voor
lunch, diner en koffie.
Visstraat 5, 078-614 5557,
www.crimpertsalm.nl
ma, zitplaatsen 36,
Grand-café, Wifi.
Deksels Dordrecht
Retro eetcafé in huiselijk sfeer.
Steegoversloot 189,
078-737 0488,

www.deksels-dordrecht.nl
ma+di, 26 zitplaatsen, Wifi
Dok Bar & Bites
Bites voor lunch, borrel of diner.
Spuiboulevard 97c, 078-843 2152,
www.dokbarenbites.bijdok.nl
ma+di, Wifi
Dordts Genoegen
Gezellig trefpunt in het hartje van
Dordrecht.
Voorstraat 256, 078-843 8001,
www.dordtsgenoegen.nl
Grand-café, Wifi.
Finn’s Eten en Drinken
Hip eetcafé met pure en eerlijke
producten.
Blauwpoortsplein 13, 078-737
0171, http://finnsdordrecht.nl/
ma.
Het Gerecht
Drie gangen menu voor een vaste
prijs.
Voorstraat 202, 078-843 6940,
www.grandcafehetgerecht.nl
ma, Grand-café.
Grandcafé Groothoofd
Met terras en serre aan het water.
Groothoofd 4, 078-613 1565,
www.groothoofd.nl
wo (winter), Grand-café.
In de Klander Muelen
Familierestaurant.
Statenplein 149 -150, 078-635
6338, www.klander.nl
zitplaatsen 60, Eetcafé Wifi
de Passant
Met terras bij Grote Kerk en
havens.
Blauwpoortsplein 15, 078-614
5182, www.eetcafedepassant.nl
wo, zitplaatsen: 42, eetcafé.
Grieks

Ammos
Grieks mediterraans restaurant.
Groenmarkt 84, 078-613 3200,
www.restaurantammos.nl.
zitplaatsen: 120.
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De Grote Griek
Traditionele Griekse gerechten.
Voorstraat 392 -394, 078-648
9495, www.degrotegriek.nl
di, zitplaatsen: 150, Wifi.
Olympiada
Compleet vernieuwd restaurant
met terras.
Visbrug 2, 078-631 2323,
www.olympiada.nl
ma, zitplaatsen: 115.
Huiskamerrestaurant

Chef en Sloof
Voorstraat 128, 078-618 7941,
www.chefensloof.nl
zo, zitplaatsen: 12,
uitsluitend op afspraak.
Indiaas

Taste of India
Voorstraat 215, 078 613 7545,
www.tasteofindiatandoorirestaurant-dordrecht.nl
di.
Italiaans/Pizza

Costa d' Oro
Eenvoudig Italiaans restaurant.
Voorstraat 444, 078-613 6875,
www.pizzeriacostadoro.nl
di+wo+zo, zitplaatsen: 46,
pizzeria.
Domino’s Dordrecht
Centrum
Pizza ter plekke op eten of bestellen.
Achterom 99, 078-210 0111.
Otto e Mezzo
Koffie, lunch en pizza’s met terras.
Vismarkt 1,
078-614 3596,
www.ottoemezzo.nl
ma, pizzeria.
Piccola Italia
Traditioneel Italiaans
specialiteitenrestaurant.
Voorstraat 259, 078-614 4950,
www.piccola-italia.nl
zitplaatsen: 63, Italiaans.
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Portobello
Echte Italiaanse pizza en
Italiaanse gerechten.
Vriesestraat 39-41, 078-614 6050,
www.pizzeriaportobello.com
ma, zitplaatsen: 100,
pizzeria Italiaans.
Strada del Vino
Authentieke Italiaanse gerechten
en pizza uit de steenoven.
Wijnstraat 170, 078-740 0001,
www.stradadelvino.nl
zitplaatsen: 80, Italiaans.
IJssalon

Il Giardino
Italiaanse ijssalon en espressobar.
Groenmarkt 141,
078-647 2435,
www.ilgiardinodordrecht.nl.
nov-feb.
La Venezia Dordrecht
Italiaans ijs en koffie.
Vest 180-184,
078-613 5928,
www.laveneziadordrecht.nl
nov-feb + ma
Japans/Sushi/Wok

Asahi
All you can eat concept.
Stationsplein 36,
078-204 9068,
www.restaurantasahi.nl
164 zitplaatsen
Eazie
Wokmaaltijden,salades en sushi.
Achterom 69-71,
078-737 0215,
www.eazie.nl
wifi
Shabu Shabu
Verse sushi volgens All you can
eat principe.
Wijnstraat 239, 078-639 0715,
www.shabushabu.nl
Japans, sushi.
Sushibar Sushi-Sushi
Sarisgang 31, 078-879 6194,

www.sushi-sushi.nl
ma, Eetgelegenheid, Japans.
Kebab

Has Döner
Kebab restaurant en snackcorner.
Joh. De Wittstraat 19, 078-645
8642, www.hasdoner.nl
Koffie/ Ontbijt/
Broodjes/Lunch
BackWerk Dordrecht

Belegde broodjes en smoothies.
Drievriendenhof 25-26,
078-303 6846, www.back-werck.nl
Bakker Bart
Koffie met vlaai, snack en lunch.
Achterom 14a,
078-202 0200,
www.bakkerbart.nl
Bluebirds in the Backyard
Koffie, thee, sweets.
Voorstraat 306, 078-647 5643,
www.bluebirdsinthebackyard.nl
ma+di

Broodbar Boer’n Bontje
Turkse, Surinaamse en
Nederlandse broodsoorten.
Tolbrugstraat 27, 06-1452 5160,
www.boernbontje.nl
ma
Broodcafé Jaap
Bakkerij met bijbehorende
lunchroom.
Johan de Wittstraat 10-12,
078-870 6871,
www.broodcafejaap.nl
zo+ma, Wifi
Brut Food & Wine Bar
Lunch en petit-diner.
Groenmarkt 121, 078-613 1648,
www.ditisbrut.nl
ma+di
The Captain’s Table
Hotel met ontbijtrestaurant.
Achterhakkers 72, 078-613 6011,
www.hoteldordrecht.nl
zitplaatsen: 32.
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Hightealicious
Engelse hightea in het
Dordtse Patriciërshuis,
Museum aan de Maas.
Wolwevershaven 9,
06-1172 7791,
www.hightealicious.nl
alleen op reservering,
ma-do uitsluitend groepen.
In de Kosterij
Koffie & theesalon.
Vriesestraat 20, 078-614 0167,
www.indekosterij.nl
zo-di, zitplaatsen: 30.
Koning Koffie
Koffie en lunch.
Vriesestraat 146, 078-842 2193,
www.koning-koffie.nl
Lades Smaakvol
Winkel met koffie- en
lunchgelegenheid.
Vriesestraat 71, 06-2059 1742,
www.lades.nl.
zo-ma.
Coffeelicious
Lunchroom met Britse en
Hollandse gerechten.
Wijnstraat 182, 06-48100972,
www.coffeelicious.nl
zitplaatsen: 40.
Daantje – Food & Drinks
Lunchroom met biologische en
plantaardige gerechten.
Nieuwstraat 25,
06-5153 8225,
www.daantjefoodanddrinks.nl
ma-di.
Délifrance
Koffie, thee, broodjes en lunch.
Statenplein147,
078-737 0343,
www.delifrance-dordrecht.nl
zitplaatsen: 100.
Den Witten Haen
Lunchroom met terras in rustige
stadstuin.
Groenmarkt 19 b, 078-611 2050,
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www.denwittenhaen.nl
zo+ma, zitplaatsen: 200.
‘nJoy Chocolate
Koffie, thee, chocolade proeverij en
High Chocolate
Voorstraat 320,078-613 4141,
www.njoychocolate.nl
ma.
Hartje Stad
Lunchroom en koffiecorner in
overdekte doorgang.
Vriesestraat 16, 06-4398 2986.
zo+ma+di.
Heer & Meester
Koffiebar met biologische koffie, ijs
en lekkernijen.
Voorstraat 489, 078-300 0827,
www.heer-en-meester.nl
Hema
Koffie- en snackbuffet in
warenhuis Hema.
Bagijnhof 15, 078-614 7455

Mies koffie thee en meer
Koffie en lunch in souvenirswinkel.
Vleeshouwersstraat 14,
06-5580 0149,
ma
De Munt
Lunchroom in monumentaal
pand met binnentuin.
Munt 5, 078-842 2514.
No. 38 City Bakery Café
Ontbijt, koffie, sandwiches en
borrelhapjes.
Nieuwstraat 38, 078-843 8488,
www.no38citybakerycafe.nl
zo+ma
Nobel’s Brood
Ambachtelijke bakkerij met koffie
en lunchmogelijkheid.
Grotekerksbuurt 53, 078-737 0377,
www.nobelsbrood.nl
ma
Het Oosten
Surinaamse broodjes, exotische
gerechten.
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Voorstraat 311,
www.broodjehetoosten.nl
Piacere Italiano
Italiaanse lekkernijen en koffie.
Grote Spuistraat 45,
06-8244 7884.
zo+ma
Smooth
Smoothies en broodjes.
Voorstraat 249, 078-842 3425,
www.smoothdordrecht.nl
ma
De Stadsbranderij
Koffie, thee en hightea.
Vriesestraat 75a,
06-4180 1107.
ma+di.
Subway
Sandwiches en salades.
Vriesestraat 75, 078-635 0319,
www.subway.com
Urban Food House
Halal fastfood.
Achterom 100, 078 645 9393
Van der Sterre
Banketbakkerij met
lunchroom en high-tea.
Vriesestraat 97, 078-613 3286,
www.banketbakkerijvandersterre.nl
zo, zitplaatsen: 100
Sweet Bites
Churros, poffertjes,
stroopwafels en koffie.
Voorstraat 317, 06-3064 0398,
www.sweetbitesdordrecht.nl

www.zusjes.net
zo+ma+di, Lunchroom,
Vegetarisch.
Mexicaans/Argentijns

Pablo’s Cantina
Gerechten met zuidelijke smaken.
Houttuinen 32,
078-614 2126,
www.pabloscantina.nl
ma+di, zitplaatsen: 120,
Argentijns, Mexicaans, Spaans
Pannenkoeken/Poffertjes

Blanc
Exclusief restaurant aan
drierivierenpunt.
Boomstraat 37,
078-633 2500,
www.bellevuegroothoofd.nl
Wifi, Frans.
Het Bolwerck
Wereldkeuken, met prachtig
uitzicht op het drierivierenpunt.
Boomstraat 27,
078-737 0130,
www.hetbolwerck.com
ma.

Pim’s Poffertjes en
Pannenkoekhuis
Gezellig poffertjes- en
pannenkoekhuis.
Nieuwstraat 19,
078-631 2709,
www.pimspofenpan.nl
ma+di, zitplaatsen: 38.

Copenhagen
Urban chique, rustiek en
industrieel.
Stationsweg 4,
078-842 9194,
www.restaurantcph.nl
ma+di, zitplaatsen: 220,
Wifi.

Visser’s Poffertjes
Poffertjes en lunch.
Groenmarkt 9, 078-843 2283,
www.visserspoffertjes.nl
ma, zitplaatsen: 80, Wifi

Delicees
Specialiteitenrestaurant aan de
voet van de Grote Kerk.
Lange Geldersekade 8,
078-621 3772,
www.delicees.nl
ma, zitplaatsen: 26.

Restaurant

't-Bevertje
Met zomers tuinterras
(gedeeltelijk overdekt en
verwarmd).
Johan de Wittstraat 49,
078-614 3043,
www.restauranthetbevertje.nl
zitplaatsen: 43.

Jongepier
Café-restaurant met prachtig
uitzicht op het water.
Groothoofd 8,
078-639 0855,
www.eetcafe-jongepier.nl
zitplaatsen: 50, oplaadpunt
e-bike.

In de Vergulde Lampet
Sfeervolle lunchzaak met terras.
Statenplein 62, 078-614 7737,
www.indeverguldelampet.nl
ma, zitplaatsen: 50,
Lunchroom.
Zusjes
Uitsluitend biologische &
vegetarische gerechten.
Voorstraat 431,
078-635 1106,
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Knollen & Citroenen
Nederlands-Vlaamse gerechten.
Groenmarkt 8, 078-614 0500,
www.knollen-citroenen.nl
ma+di, zitplaatsen: 34,
Nederlands, Belgisch.
Post
Gastrobar met ambachtelijke
mediterraanse keuken.
Johan de Wittstraat 128, 0786475648, www.restaurantpost.nl
Mediterraans
Merz
Voor eten, drinken, werken & dansen.
Korte Kalkhaven 3,
078-613 2582,
www.merzdordrecht.nl
ma, zitplaatsen: 120,
Café-restaurant, Wifi.
Steaks & Chardonnay
Een sfeervol restaurant voor een
lekkere steak.
Boomstraat 37,
078-633 2500,
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www.bellevuegroothoofd.nl.
Café-restaurant, Wifi.
Spaans/Caraïbisch

La Cubanita
Onbeperkt tapas eten.
Houttuinen 32c,
078-303 2469,
www.lacubanita.nl/dordrecht
Tapasbar ’t Vlak
Wereld tapas met uitzicht op
binnenhavens.
Vlak 11, 078-613 1088,
www.hetvlak.nl
ma, zitplaatsen: 16, Eetcafé,
Tapas.
Surinaams

Ruby’s Corner
Eethuis met Surinaamse
gerechten.
Lindenstraat 6, 078-6133931,
www.rubyscorner.nl
ma

Thais

Khorat Thaifood
Afhaalrestaurant.
Vriesestraat 148, 078-645 1522,
www.khoratthaifood.nl
ma.
Nakorn
Origineel Thais restaurant.
Voorstraat 397, 078-614 9396,
www.nakornthai.nl
ma+di, zitplaatsen: 25.
Thee

Christa's Cookies
Tearoom met Engelse en
Amerikaanse patisserie.
's Heer Boeijenstraat 2, 078-843
7589, www.christascookies.nl
zo-di.
Vis

Visrestaurant Marktzicht
Gespecialiseerd in kreeft, oesters en vis.
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Varkenmarkt 17, 078-613 2584,
www.visrestaurant-marktzicht.nl
ma+di, zitplaatsen: 24,
Mediterraan.
Visrestaurant De Stroper
Klassieke franse keuken met
seizoenspecialiteiten.
Wijnbrug 1, 078-613 0094,
www.destroper.nl
zitplaatsen: 60, Frans.
Visrestaurant Zeeblauw
Spuiboulevard 3,
www.bijdok.nl
open vanaf maart 2018.

RESTAURANTS OVERIGE
WIJKEN
Amerikaans

McDonald's
Dordrecht Noord
Restaurant en McDrive aan afrit
N3/Staart.
Kerkeplaat 2, 078-622 8444,
www.mcdonaldsdordrechtnoord.nl
zitplaatsen: 200, Fast food
Amerikaans, Wifi, oplaadpunt.
McDonald’s Dordrecht
Restaurant en McDrive.
Rijksstraatweg 32,
078-651 3059, www.mcdonalds.nl
zitplaatsen: 200, Fast food
Amerikaans.
Brasserie

Postillion Hotel Dordrecht
Stijlvol designrestaurant
met ruim terras.
Rijksstraatweg 30, 078-618 4444,
www.postillionhotels.com/
dordrecht
zitplaatsen: 94, Brasserie, Wifi.
Chinees/Indonesisch/Japans

Brokaathof
v. Eesterenplein 20,
078-621 2101,
www.brokaathof.nl
zitplaatsen: 60.
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China City
Krispijnseweg 12, 078-631 0370,
www.china-city.nl
zitplaatsen: 140, Wok,
Tipangrill en Sushi restaurant.
Lotus
Dineren en All you can eat.
P.A. de Kok-plein 172, 0
78-617 1612,
www.lotusdordrecht.nl
zitplaatsen: 190, Chinees,
Japans.
Merwehal
Tafelgrill in bowlingen partycentrum.
Baanhoekweg 1,
078-616 4777,
www.bowlingcentrum.nl
Mei Mei
Specialiteitenrestaurant.
Van Oldenbarneveltplein 1 a,
078-617 3113, meimeidordrecht.nl
zitplaatsen: 100, Cantonees,
Chinees, Indisch/Indonesisch.
Pom Lai
Authentiek Chinees Indisch
restaurant met all you can
eat concept.
Adelaarstraat 1-3, 078-613 1161,
www.pomlaidordrecht.nl
zitplaatsen: 60, Chinees,
Indisch/Indonesisch.

Eetcafé/Grandcafé

Bellissimo
Grandcafé op leerpark.
Leerparkpromenade 100,
088-657 2000, www.ospitalita.nl
’s Avonds en in het weekend op
afspraak voor groepen.
Fluitekruid
Huiskamercafé
Zeedijk 32, 078-621 3482,
www.biesbosch.nu
jan-feb+di+wo.
Grandcafé Boekmans
Grand-cafe ingericht als oudEngelse bibliotheek.
Dudokplein 210, 078-622 9366,
www.boekmans.nl
zitplaatsen: 90, Grand-café,
oplaadpunt.
Khotinsky
Stijlvolle horecagelegenheid in het
Energiehuis.
Noordendijk 148, 078-2040 000,
www.khotinsky.com
ma
De Plint
Voor lunch en diner.
M.H., Trompweg 235, 078-652 6522,
http://eetcafedeplint.nl
zitplaatsen: 125, Wifi

Rasa Senang
Javaans buffet met grill corner.
De Jagerweg 227, 078-651 1160,
www.rasasenang.com
ma, zitplaatsen: 150,
Indisch/Indonesisch.

Poldercafe de Waterjuffer
Klein eetcafé in Watertoren.
Kromme Zandweg 80,
078-622 4411,
www.hoteldewatertoren.nl
ma, zitplaatsen: 42, Wifi,
oplaadpunt.

Rose Garden
Willem Marisstraat 8,
078-613 7350,
www.rosegardendordrecht.nl
chinees

De Viersprong
Eetcafé bij natuurbad in
Hollandse Biesbosch.
Noorderelsweg 6a, 078-616 5746
zitplaatsen: 60, Eetcafé.

Toko Y-von
Admiraalsplein 7, 078-6183512,
www.toko-y-von.nl
zo+ma, Aziatisch en
Surinaams.

Eetcafé Waterlust
Drijvend eetcafé, verwarmd terras
bij jachthaven en Wantijpark.
Badweg 20, 078-635 6700,
www.waterlust.nl
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De Wilhelminaboom
Rijksstraatweg 1, 078-617 9902,
www.wilhelminaboom.nl
za+zo, Eetcafé, oplaadpunt.
Broodjes/Lunch/IJs

Huiscafé Biestro
Huiscafé bij Biesboschcentrum.
Baanhoekweg 53, 078-770 5353,
www.merwelanden.nl
ma.
Brandstof
Café en tosti’s.
Noordendijk 148, 078-890 3324,
www.brandstofdordrecht.nl
zo+ma
De IJswinckel
Damplein 1a, 078-870 6874,
www.deijswinckel.nl
ijssalon
Verhage
Broodjes en snacks.
Eesterenplein 134, 078-616 8365,
www.dordrecht.verhage.nu
Restaurant

Bastion Hotel Dordrecht/
Papendrecht
Laan d Verenigde Naties 363,
078-651 1533,
www.bastionhotel.nl
hotel/restaurant, Wifi.
Chez Heeren Jansen
Sfeervol restaurant aan Dordtse Kil.
Wieldrechtseweg 52, 078-618
2232, www.chezheerenjansen.nl
za-zo, zitplaatsen: 76,
Internationaal.
De Hoff'nar
Restaurant met orangerie in
koetshuis van Kasteel Crabbehof
Talmaweg 10, 078-618 0466,
www.restaurantdehoffnar.nl
zo+ma, zitplaatsen: 40.
Laura’s Keuken
Voor diner, borrel of meeting.
Damplein 66, 078-647 2372,
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www.laurakeuken.nl
ma

www.eikenhofdordrecht.nl
gesloten in de winter.

Lizz Wereldkeuken
All dining & drink concept.
Baanhoekweg 1, 078-870 0222,
www.wereldkeukenlizz.nl
ma, zitplaatsen: 500

Shirestal De Griendheuvel
Koffie,thee en Paardenmelk
producten.
Nieuwe Merwedeweg 2, 06
25060315, www.degriendheuvel.nl
okt-apr + ma-wo, Theetuin.

Jack’s Steakhouse
Steakhouse bij golfbaan in
Hollandse Biesbosch.
Baanhoekweg 50, 078- 621 1039,
www.jackssteakhouse.nl
zitplaatsen: 80, Wifi,
oplaadpunt.
De Merwelanden
Restaurant aan zwemvijver in de
Hollandse Biesbosch.
De Bekramming 13,
0184-411 131,
www.merwelanden.nl
ma+di, zitplaatsen: 115,
Café-restaurant.
Van der Valk Hotel
Dordrecht
Modern restaurant in hotel met
live cooking in het weekend.
Laan van Europa 1600, 078-8700
800, www.vandervalkdordrecht.nl
zitplaatsen: 1000, Nederlands,
Wifi.
Villa Augustus
In voormalige pompgebouw met
seizoensgerechten uit eigen tuin.
Oranjelaan 7, 078-639 3111,
www.villa-augustus.nl
zitplaatsen: 60, Internationaal.
Restaurant & Partycentrum
Wantijpaviljoen
Restaurant, party- en trouwlocatie
in Wantijpark.
Wantijpark 1 1, 078-614 1306,
www.wantijpaviljoen.nl
di, zitplaatsen: 180, Wifi,
oplaadpunt.
Theetuin

De Eikenhof
Dubbeldamseweg Zuid 362,
078-614 9924,

Vegetarisch

De Kop van ’t Land
Biologisch en vegetarisch, gelegen
bij pont naar Werkendam.
Zeedijk 32, 078-630 0650,
www.kopvanhetland.nl
jan + di-wo, zitplaatsen: 28.

RONDVAARTEN
Biesboschcentrum
Dordrecht
Rondvaarten en dagtochten met
rondvaartboot op zonne-energie.
Biesboschcentrum Dordrecht,
078-770 5353, groepen:
078-6322422, www.biesboschcentrumdordrecht.nl.
www.actiefindebiesbosch.nl
Diverse tochten mogelijk,
informeer naar tijden en
bestemming bij bezoekerscentrum.
Dordtevaar
Fluisterzacht varen langs
'waterwandelgangen' waar u nooit
eerder kon komen. U vaart onder
druppende bruggen, langs donkere
doorkijkjes en kolossale
pakhuizen.
De Stroper, Wijnbrug, 078-613
0094, www.destroper.nl.
1/4 t/m 31/5 ma-zo
14.00-17.00, 1/6 t/m 31/8 ma-zo
11.00-17.00, 1/9 t/m 31/10
ma-zo 14.00-17.00. Afvaarten
ieder heel uur. Het getij kan van
invloed zijn op de duur van de
rondvaart en op het al dan niet
varen van de boot.
Data en tijden onder voorbehoud,
altijd vantevoren even bellen.
volw. € 7.50, kind. (4-12) € 5.00.
Kaartverkoop bij visrestaurant
de Stroper naast de afvaartplaats.
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Imbarcazione Barone
Rondvaarten in en om Dordrecht,
het Venetië van Nederland, in
klassieke houten boten. Ook
watertaxi vanuit Dordrecht naar
bijvoorbeeld Rotterdam of
Gorinchem.
Imbarcazione Barone,
Pottenkade, 078-613 2581/
06-48467640, www.ibarone.nl
op afspraak.Boardingpass o.a.
verkrijgbaar bij VVV.
Pak je Biezen
Varend en/of wandelend de
Biesbosch verkennen voor kleine
groepjes (max.8 pers.).
Pak je Biezen Ottersluis,
078-621 0985,
www.pakjebiezen.nl.
1/4 t/m 1/10 alleen op
afspraak.
Veerdienst III
M.S. Veerdienst III is een veerboot
uit 1898, nog in historische staat
en stijl. Gebouwd als stoomschip
en sedert 1938 motorschip. Ideaal
voor directietochten, partijen e.d.
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Riedijkshaven, 078-770 4603,
www.veerdienst3.nl.
1/4 t/m 31/10 alleen op
afspraak.
Stoomsleper
Pieter Boele
(Rijn) stoomsleper (1893)
tot 60 pers.
Spuiboulevard 99,
078-6322422,
www.pieterboele.eu
Partyschip, alleen op afspraak.
Wijnhavenvaart
Klassiek varen met een
mahoniehouten boot uit 1940,
voor kleine groepjes (max. 6 pers).
Wijnhavenvaart, Wijnhaven 140,
06-5144 2590,
www.wijnhavenvaart.nl
alleen op afspraak.

SPEELTUINEN
Speelbos De Elzen en de
Hollandse Biesbosch
Speelbos (kinderen 6-12 jr)
met natuurlijke materialen

om de natuur te leren ontdekken.
Op deze manier leren de
kinderen buiten spelen en
raken zij meer betrokken
bij de natuur.
Oude Veerweg en
Baanhoekweg 53,
www.np-debiesbosch.nl
Doorlopend geopend.
Lizz4Kidzz
Overdekt kinderspeelparadijs en
minigolf Glow in the Dark.
Baanhoekweg 1,
078-870 0222,
www.lizz4kidzz.nl.
ma-zo 10.00-18.00.
kind € 5,00
Speeltuin Oosterkwartier
Speeltuin (kinderen t/m 12 jaar) met
diverse speeltoestelen om te
klimmen en te klauteren. Draaien in
de mosterdpot, dammen bouwen,
zwemmen in het zwembad.
Meerkoetstraat 50a,
078-613 7165,
www.oosterkwartier.nl.
zie website
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Speeltuin Stadspolders
Voor schoolreisjes, kinderfeestjes,
zaalverhuur en arrangementen.
Meranti 50, 078-616 0599,
www.speeltuinstadspolders.nl.
BSV Victorie
Ontdekspeeltuin (3300 m2) met
veel gras met clubgebouw,
spartelbad, kleine kinderboerderij
en sportveld.
Heysterbachstraat 103, 078-614
3125, www.speeltuinvictorie.nl.
zie website

SPORT EN ONTSPANNING
Board Academy
Wakeboard, funtubes, wakeskaten
en watersport evenementen.
Rijksstraatweg 186, 078-204 9135,
www.board-academy.nl
Calisthenics Fitness
Outdoor Fitness voorziening.
Blaauwweg (Sterrenburgpark) en
v. Baerleplantsoen (Weizigtpark)
City Outdoor
Steegoversloot 43, 06-2449 1441,
www.cityoutdoor.nl
Boogschieten, Survivals
en Outdoor, Klimmen.
Crayestein Golf
Golfterrein met golfshop en
restaurant in de Hollandse
Biesbosch.
Baanhoekweg 50, 078-621 1221,
www.crayesteingolf.nl
Golfbaan.
Skischool Drechtsteden
Skiën en snowboarden.
Vogelaarsweg 1, 078-621 0355,
www.ski-baan.nl
De Dubbel
Binnen- en buitenzwembad.
Gravensingel 102-104, 078-616
2796, www.zwembaddedubbel.nl
MJ Escape
M. H. Trompweg 225d, 078-750
4313, www.mjescape.nl
Escape room
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De Wereld van Lizz
Baanhoekweg 1, 078-870 0222,
www.dewereldvanlizz.nl.
minigolf, escape room

www.roundhill.nl
Indoor ski- en snowboardbaan.

Go-Kart-In
Baanhoekweg 1a,
078-616 6164, www.kart.nl
Karts, Lasergames, Segway

Sportboulevard Dordrecht
Sportcomplex met zwembad,
ijshal en sporthal.
Fanny Blankers-Koenweg 10,
078-711 1600,
www.optisport.nl/dordrecht

Hattrick Outdoor
Baanhoekweg 25, 06-43429829,
www.hattricksport.nl
vlot bouwen, Lasergames,
Survivals en Outdoor.

Stadion FC Dordrecht
Voetbalstadion.
Krommedijk 210,
078-613 0000,
www.fcdordrecht.nl

Paintball Zone
Paintball voor groepjes.
Laan van Londen, 06-4342 9829,
www.paintballzone.nl

Wantijbad
Niet verwarmd openluchtzwembad
Badweg 12, 078-613 5036,
www.wantijbad.nl

Bowling en
Partycentrum Merwehal
Baanhoekweg 1a, 078-616 4777,
www.bowlingcentrum.nl
Mountain Network
Dordrecht
1250 m2 klimhal, fitness en
bergsportwinkel
Maria Montessorilaan 3a,
088-123 6840,
www.mountain-network.nl
Passie voor puur
Unieke buitenactiviteiten
voor volwassenen en
kinderen, waaronder kids
survivals en outdoor events in
de Biesbosch.
Van Manderstraat 5, 06-1104
3266, www.passievoorpuur.nl
Pentagon
Sikkelstraat 3, 078-616 6964,
www.pentagonsport.nl
Ski-baan, Klimmen,
Squash, Fitness.
Real Escape Room
Vest 108, 078-204 8001,
www.realescaperoom.nl
Escape room.
Roundhill
Mijlweg 53 D1, 078-647 5611,

VERGADER-, CONGRESEN PARTY LOKATIES
Kijk op www.vvvdordrecht.nl of
www.vergaderenindordrecht.nl
voor alle adressen.

VERHUUR
AA Rental
Laan der Verenigde Naties 75,
078-633 8319, www.aarental.nl
Auto.
Biesboschcentrum
Dordrecht
Baanhoekweg 53,
078-770 5353,
www.biesboschcentrumdordrecht.nl
Kano, Fluisterboot, Roeiboot,
sups
Bike Store
Achterhakkers 73, 078-737 0338,
www.bikesandlifestyle.nl
Fietsen.
Bike Totaal Zwaan
Stationsplein 6, 078-635 6830,
www.czwaan-nieuw.biketotaal.nl
Fietsen, Elektrische fiets.
Bootverhuur Dordrecht
Baanhoekweg 1,
078-616 5201,
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www.bootverhuurdordrecht.nl
sloepen, visboten
De Fietsendokter
Vriesestraat 128, 078-645 0573,
www.defietsendokter.com
Fietsen
Maia Dordrecht
Verhuur van (lig)fietsen.
Alleen of onderbegeleiding.
Arrangement koffie/thee met
gebak of lunch mogelijk.
Stevensweg 79a,
078-616 6302,
www.maialigfiets.nl
Ligfietsen, Tandems, fietsen,
trike, elektrische fiets, bakfietsen.
MH Verhuur
Afhaallocatie: Kerkeplaat, 06-2244
1082, www.mhverhuur.nl
Info: Racefietsen
Pentagon
Sikkelstraat 3,
078-616 6964,
www.pentagonsport.nl,
Steppen/Kickbikes, skies,
snowboards
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Snoekbaars Bootverhuur
Resort De Biesbosch,
Rijksstraatweg 186,
088-070 8090,
www.snoekbaarsbootverhuur.nl
visboten
Stayokay Dordrecht
Verhuur van stadsfietsen
en 3 pers. kano’s.
Baanhoekweg 25,
078-621 2167,
www.stayokay.com/dordrecht
fietsen, kano.
SternRent Dordrecht
Mijlweg 73, 078-621 3631,
www.sternrent.nl
Auto, bestelwagens,
personenbusjes
Trabietoer
CR Wantijpaviljoen, 06-5166 5692,
www.trabietoer.nl
Oldtimers (Trabants).
VVV Zuid-Holland Zuid
Elektrische (smart) fietsen en
elektrische Renault Twizy voor
individuelen, tandem- en

segwaytochten alleen voor groepen.
Spuiboulevard 99, 0900-4636 888,
www.vvvdordrecht.nl
Tandem, Elektrische fiets,
elektrische auto.
Wiel-rent.nl
Afhaalpunt: Vogelaarweg,
06-1964 9666,
www.wiel-rent.nl
racefietsen
Surfvereniging
Windkracht
Baanhoekweg 9, 078-621 2510,
www.windkracht-surf.nl
Surfplanken
Wijnhavenvaart
Mahoniehouten Petterson (1940)
Wijnstraat 140, 06-5144 2590,
www.wijnhavenvaart.nl
open motorboot.

VVV
VVV | intree Dordrecht
Spuiboulevard 99, 0900-4636 888,
www.vvvdordrecht.nl
Zie bezoekerscentra.
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WANDELINGEN
Alle routes zijn verkrijgbaar bij
VVV Zuid-Holland Zuid of op
www.vvv-webshop.nl
Kunstrondje Dordt
Bijna zeventig winkels vol antiek,
tweedehandsboeken, kunst en
curiosa versterken het historisch
karakter van de binnenstad,
www.kunstrondje.nl.
dagelijkse openstelling en
1e zo vd mnd 12.00-17.00 uur.
Gratis folder verkrijgbaar bij
VVV en deelnemers.
Natuurexcursies
IVN Dordrecht
Diverse publiekswandelingen in
natuurgebieden en stadsparken op
het Eiland van Dordrecht.. IVN
Dordrecht, www.ivn.nl/afdeling/
dordrecht.
Excursies worden gepland
op diverse data. Zie de IVN
website bij Activiteiten.
Natuurwandelingen
Huiswaardroute (5 km),
Griendmuseumpad (6 km),
Helpolderroute (4.5 km),
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Moldieproute (3 km), Natuurpad
langs de Nieuwe Merwede (8 km),
Zuilespolderroute (2.5 km),
Merwederoute (22 km).
www.biesboschcentrumdordrecht.nl,
www.zuidholland.wandelen123.nl,
en www.tevoet.nl
Rondje Dordt
Bewegwijzerde stadswandeling
met richtingborden en infopanelen
door de historische binnenstad.
VVV Zuid-Holland Zuid, Spuiboulevard 99, www.vvvdordrecht.nl
€ 4,95 of eenvoudige versie € 1,-.
Stadswandeling
Dordrecht
VVV stadswandeling door
historisch Dordrecht.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99,
www.vvvdordrecht.nl
€ 3,-.
Thema
stadswandelingen
Brugwachtersroute, DordrechtBiesbosch (10 km), Dordtse Waard
route (50 km), Drie rivieren route
(4.5 km), Gezichten van Dordrecht,
Help de toren valt om,

Hoogwaterwandeling, Mysterieuze
Moordwandeling (3,5 km)
Reelandroots, Van der Stede
Muere, Vincent van Gogh (4 km),
Wandelroute langs Dordtse hofjes
(2.5 km), Wijnrondje.
VVV Zuid-Holland Zuid,
Spuiboulevard 99,
www.vvvdordrecht.nl
Wandelingen o.l.v.
VVV gids
Individuelen: apr-sep iedere
woensdag 11.00 uur stadswandeling door de historische binnenstad
van Dordrecht. Groepen:
Wandelingen door Dordrecht,
Gorinchem, Leerdam,
Oud-Beijerland, Schoonhoven
en Molengebied Kinderdijk.
VVV Zuid-Holland Zuid, 0900-4636
888, groepen: 078-632 2422,
www.vvvdordrecht en
www.opstapinzuid-holland.nl

WINKELEN
Koopavond: donderdag,
koopzondag: iedere zondag. Kijk
voor meer informatie over winkels,
winkelcentra en openingstijden op
www.centrumdordrecht.nl
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CENTRAAL PARKEREN
IN HET HART VAN DORDRECHT

▹ APCOA PARKING
Visstraat

(ingang Korte Breestraat)

• Lift en mindervalide plekken
aanwezig
• Vlakbij: -Voorstraat
-Statenplein
-Historische haven
-Stadhuis

WWW.APCOA.NL

