
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Rotterdam 

 

Adres 

Schiedamse Vest 158 

3011 BH  Rotterdam 

088 585 97 00 

 

Parkeren 

Gezien de beperkte parkeermogelijkheden rondom Visio adviseren wij u zoveel 

mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit de richting Utrecht / Gouda (A20) 
 U houdt de richting ring Rotterdam-Oost/Dordrecht aan. Deze afslag buigt 

naar links en vanaf dat moment houdt u de meest rechtse baan aan en volgt 

het bord centrum. 

 U rijdt nu over de Maasboulevard. Op een gegeven moment ziet u een 

donkerrode brug links van u (Willemsbrug). Hier gaat u rechtdoor. 

 U gaat over een brug naar een groot kruispunt met stoplichten. Hier gaat u 

rechtsaf.  

 Bij de volgende stoplichten gaat u links naar de Witte de Witstraat.  

 Vervolgens neemt u de eerstvolgende straat links (Schiedamse Vest). Hier 

vindt u Visio aan uw linkerhand. 

 

Vanuit de richting Breda / Dordrecht (A15 / A16) 
 U houdt de richting Rotterdam centrum aan en gaat over de Brienenoordbrug. 

  Na deze brug neemt u de afslag Rotterdam centrum. 

 U houdt de richting ring Rotterdam-Oost/Dordrecht aan. Deze afslag buigt 

naar links en vanaf dat moment houdt u de meest rechtse baan aan en volgt 

het bord centrum. 

 U rijdt nu over de Maasboulevard. Op een gegeven moment ziet u een 

donkerrode brug links van u (Willemsbrug). Hier gaat u rechtdoor. 

 U gaat over een brug naar een groot kruispunt met stoplichten. Hier gaat u 

rechtsaf. 

 Bij de volgende stoplichten gaat u links naar de Witte de Witstraat. 

 Vervolgens neemt u de eerstvolgende straat links (Schiedamse Vest). Hier 

vindt u Visio aan uw linkerhand. 



 
 

   

 

 

Vanuit de richting Leiden/ Den Haag (A13) 
 U nadert Rotterdam via de snelweg A13. U volgt de borden "ring Rotterdam-

West" direct gevolgd door Rotterdam centrum. 

 U blijft nu de borden richting centrum volgen. U blijft rechtdoor rijden, ook bij 

het Hofplein (fontein) sorteert u voor op de vakken voor rechtdoor.  

 Als u het Hofplein gepasseerd bent, komt u op de Coolsingel.  

 Bij het tweede verkeerslicht steekt u het kruispunt over. 

 De volgende zijstraat rechts.  

 Vervolgens neemt u de eerstvolgende straat links (Schiedamse Vest). Hier 

vindt u Visio aan uw linkerhand. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 97 00 of rotterdam@visio.org. 
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