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MET DE AUTO
Vanuit Utrecht/Gorinchem (via A15)
Op de A15 neemt u de afslag Papendrecht/Dordrecht en neemt 
u na de brug over de Merwede de derde afslag (Leerpark, Albert 
Schweitzer ziekenhuis). Aan het einde van de afslag, voor de 
verkeerslichten, gaat u rechtsaf richting leerpark. U gaat direct 
weer rechtsaf het parkeerterrein op. Voor u ziet u de gebouwen 
van het DaVinci college. SOESV is gevestigd in gebouw Verde.

Komend uit de richting Breda/Roosendaal (via A16)
Op de A16 neemt u de afslag Randweg (afrit 20) en gaat aan het 
einde van de afslag rechtsaf en vervolgt u deze weg tot de afslag 
Leerpark, Albert Schweitzer ziekenhuis. Aan het einde van de 
afslag, bij de verkeerslichten gaat u linksaf en onder het viaduct 
weer rechtsaf (leerpark), u rijdt nu het parkeerterrein op en ziet 
de gebouwen van het DaVinci college. SOESV is gevestigd in 
gebouw Verde.

Komend uit de richting Rotterdam (via A16)
Op de A16 neemt u de afslag Randweg (afrit 20) en gaat aan het 
einde van de afslag linksaf en vervolgt u deze weg tot de afslag 
Leerpark, Albert Schweitzer ziekenhuis. Aan het einde van de 
afslag, bij de verkeerslichten gaat u linksaf en onder het viaduct 
weer rechtsaf (leerpark) u rijdt nu het parkeerterrein op en ziet 
de gebouwen van het Davinci College. SOESV is gevestigd in 
gebouw Verde.

 Let op! gebruikt u een navigatiesysteem? 
 Navigatieadres: Professor Kohnstammlaan 10  

OPENBAAR VERVOER

Met de bus
Voor het station ziet u de bushaltes (stadzijde). U kunt 
bus 7 nemen richting Sterrenburg. Deze bus stopt op de 
Leerparkpromenade voor het DaVinci college. SOESV is 
gevestigd in gebouw Verde.

Lopend vanaf het station
U neemt de uitgang zijde Weizigtpark en gaat linksaf. Weg 
volgen parallel aan de spoorlijn tot u niet verder kunt en dan 
gaat u rechtsaf (Dubbeldamseweg). Links aanhouden (dus weg 
vervolgen), na de tunnel gaat u bij de minirotonde rechtsaf (Prof. 
Waterinklaan). Deze gaat over in de Leerparkpromenade. Na 
500 meter ziet u aan uw linkerhand het gekleurde gebouw van 
het DaVinci College. SOESV is gevestigd in gebouw Verde.

PARKEREN
U kunt voor SOESV gratis parkeren (op de Prof. Langeveldlaan). 
Deze parkeerplaatsen zijn echter beperkt. Indien hier geen plek 
is kunt u parkeren tegenover de hoofdingang van het Davinci 
College (aan de andere zijde van de weg), tegen betaling van  
€ 2,-. De ingang van dit parkeerterrein ligt aan de weg parallel 
aan het spoor. Om bij SOESV te komen steekt u de straat 
over richting de hoofdingang en loopt u vervolgens onder 
het gekleurde gebouw door (naast de hoofdingang) over het 
binnenplein. Aan het einde gaat u rechtsaf. De ingang van 
SOESV is dan aan uw rechterhand (gebouw Verde).
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