
Routebeschrijving Café Restaurant Merz  

Adres 
Café Restaurant Merz (A op het kaartje) 
Korte Kalkhaven 3 
3311 JM Dordrecht 
 
 
ActuComp (B op het kaartje) 
Grote Kalkstraat 7 
3311 JK Dordrecht 
 
 
 
 
 

Vanuit Rotterdam 

 Volg de A16 in de richting Dordrecht Breda  

 Bij de Drechttunnel volgt u de rechter rijbaan 

 Neem afslag 21 Dordrecht-Centrum 

 Ga na 1.4 km rechtsaf de Laan der Verenigde Naties op 

 Na circa 1 km gaat u bij de stoplichten rechtdoor de Wilgenbos op 

 Sla nu de tweede straat links af, u rijd de Prinsenstraat op 

 Na ongeveer 120 meter gaat u links af, na 100 meter arriveert u op de Korte Kalkhaven. Café 
Merz bevindt zich dan aan uw rechterhand. 

 
Vanuit Utrecht 

 Volg de A27 in de richting Gorinchem Breda 

 Bij knooppunt Gorinchem volgt u de A15 in de richting Rotterdam 

 Volg na 26 km op het knooppunt Ridderkerk-Zuid de A16, E19 in de richting Dordrecht 

 Neem na 7.5 km afslag 21 Dordrecht Centrum 

 Ga na 1.4 km rechtsaf de Laan der Verenigde Naties op 

 Na circa 1 km gaat u bij de stoplichten rechtdoor de Wilgenbos op 

 Sla nu de tweede straat links af, u rijd de Prinsenstraat op 

 Na ongeveer 120 meter gaat u links af, na 100 meter arriveert u op de Korte Kalkhaven. Café 
Merz bevindt zich dan aan uw rechterhand. 

 
Vanuit Breda 

 Volg de A16 in de richting Rotterdam 

 Na de Moerdijkbrug neemt u afslag 21 Dordrecht-Centrum 

 Volg de Laan der Verenigde Naties 400 meter en sla bij de verkeerslichten links af 

 Na circa 1 km gaat u bij de stoplichten rechtdoor de Wilgenbos op 

 Sla nu de tweede straat links af, u rijd de Prinsenstraat op 
Na ongeveer 120 meter gaat u links af, na 100 meter arriveert u op de Korte Kalkhaven. Café 
Merz bevindt zich dan aan uw rechterhand. 
 

Met Openbaar Vervoer 

 Elke 20 minuten vertrekt lijn 10 vanaf het Centraal Station Dordrecht richting P Energiehuis.  
 Deze brengt u in ongeveer 5 minuten naar de halte Voorstraat. Vanuit deze halte is het nog 

ongeveer 2 minuten lopen naar Café Merz.  
 Loop vanuit halte Voorstraat een stukje terug de Prinsenstraat op. Neem daar de eerste rechts, 

na 100 meter arriveert u op de Korte Kalkhaven. Café Merz bevindt zich dan aan uw 
rechterhand. 


