
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Onderwijs 

Rotterdam 

 

Adres 

Heindijk 4 

3079 PM Rotterdam 

088 585 83 30    

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit Breda/Dordrecht/Gorinchem 
 Richting Europoort aanhouden (ring zuid). 

 Neem afslag Barendrecht/IJsselmonde. Onderaan de afrit bij het stoplicht 

links. 

 Bij het volgende stoplicht rechts (Molgerdijk). 

 Volg deze weg tot de Huniadijk, ga links (voor het grasveld langs). 

 Rij deze weg tot het einde - t-splitsing -  rechtsaf Reyerdijk. 

 Eerste straat links Bandeloodijk, eerste straat rechts Heindijk, na de bocht is 

het de laatste school. 

 

Vanuit Europoort/Hellegatsplein/Heinenoordtunnel 
 Richting Dordrecht/Utrecht aanhouden. 

 Neem afslag Barendrecht, daarna IJsselmonde, onderaan de afrit links bij 

stoplicht (afrit 20). 

 Volg de weg onder het viaduct door. 

 Bij 2e stoplicht rechts Molgerdijk. 

 Volg de weg tot Huniadijk, ga hier links (voor grasveld). 

 Volg deze weg tot het einde – t-splitsing – rechtsaf Reyerdijk. 

 Eerste straat links Bandeloodijk, eerste straat rechts Heindijk, na de bocht is 

het de laatste school. 

 

Vanuit Den Haag 
 Bij Klein Polderplein richting Utrecht A20 aanhouden. 

 Afslag Dordrecht/Breda A16. 

 Volg verder beschrijving vanuit Gouda vanaf afslag Dordrecht Rotterdam-Zuid 

A1. 

 

Vanuit Gouda 

 U rijdt vanaf Gouda op de A20. 



 
 

   

 

 Neem voor Rotterdam afslag Dordrecht. 

 Na de grote bocht houdt u aan: IJsselmonde (dit zijn de twee rechtse banen) 

zij  brengen u over de Van Brienenoordbrug. 

 Op de brug afslag IJsselmonde aanhouden, ook bij de afrit daarna. 

 Volgende stoplicht rechtdoor. 

 U bent dan op de Adriaan Volkerlaan, neem de rotonde richting Barendrecht, 

daarna de volgende rotonde ook Barendrecht aanhouden. 

 Bij het stoplicht links voorsorteren, linksaf Reyerdijk en weg volgen tot  

Bandeloodijk links (kerk), direct daarna rechtsaf Heindijk, na de bocht is  het 

de laatste school. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 83 30 of 

onderwijsrotterdam@visio.org. 
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