
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Onderwijs 

Amsterdam 
 

Adres 

Burgemeester Eliasstraat 76 

1063 EX Amsterdam 

088 585 60 00 

 

Parkeren 

Blauwe zone (twee uur met parkeerschijf). 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit de richting Amersfoort (A1), Utrecht (A2), Den Haag 

(A4) 
 U volgt de borden ringweg Amsterdam A10-West (vanuit Utrecht houdt u 

eerst richting 

 Den Haag aan, vervolgens ring-West).  

 U neemt afslag “Geuzenveld” (S105) en gaat direct linksaf. 

 Na 600 meter sla linksaf richting Bos en Lommerplein/(S104). 

 Na 1,4 kilometer sla rechtsaf richting de Burgemeester Eliasstraat. 

 De school ziet u dan aan het eind van de straat aan uw rechterkant. 

 

Vanuit de Coentunnel (A10-West) 
 Neem de afslag naar de Einsteinweg/A10/E22 richting Ring-West. 

 Na 490 meter houd rechts aan bij Einsteinweg/A10/E22 richting Ring-West. 

 Na 2,4 kilometer, neem de afslag naar de Bos en Lommerplein/s104 richting 

Amsterdam-Slotermeer.  

 Na 210 meter, neem afslag 4 naar de Bos en Lommerplein/s104 richting 

Slotermeer. 

 Na 310 meter sla rechtsaf naar de Bos en Lommerplein/s104 richting 

Slotermeer. 

 Na 1,2 kilometer sla rechtsaf richting de Burgemeester Eliasstraat. 

 De school ziet u dan aan het eind van de straat aan uw rechterkant. 

 

Vanuit de richting Haarlem via de A200 
 Neem de afslag s104 dit is de Burgemeester de Vlugtlaan.  

 Na 90 meter neem de 3e afslag op de rotonde richting Slotermeerlaan. 

 Na 360 meter buig linksaf naar de Burgemeester Vening Meineszlaan. 



 

 

   

 

 Na 360 meter sla linksaf richting Burgemeester Eliasstraat, de school ziet u 

dan aan het eind van de straat aan uw rechterkant. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 60 00 of 

onderwijsamsterdam@visio.org. 
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