Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio
Almere De Driehoek
Adres
Gezondheidscentrum De Driehoek
Allendestraat 42
1314 SE Almere

Routebeschrijving trein
Stap uit bij NS-station Almere-Centrum en loop richting busstation:










Spoor 3-4: kies voor uitgang stationshal.
Trap: Beneden volgt u de geleidelijn naar het poortje. Na het poortje gaat u
naar rechts. Ga bij het keuze moment naar rechts richting de uitgang naar
het busstation.
Lift op het perron: dan gaat u door het poortje op het perron. Beneden volgt
u de geleidelijn ga bij het keuze moment schuin naar links richting de uitgang
naar het busstation.
Spoor 1-2: kies voor uitgang stationshal.
Trap: Beneden volgt u de geleidelijn naar het poortje. Na het poortje gaat u
naar rechts. Ga bij het keuze moment naar rechts richting de uitgang naar
het busstation.
Lift op het perron: dan gaat u door het poortje op het perron. Beneden volgt
u de geleidelijn naar links, daarna bij het tweede keuze moment schuin naar
rechts richting de uitgang naar het busstation.

Vanaf hier heeft u de optie om te lopen (circa 8 min.; zie Looproute (vanaf station
Almere-Centrum) of zie de alinea Bus.

Looproute vanaf station Almere-Centrum (circa 8 min.)







Op station Almere-Centrum neemt u de uitgang naar het busstation. Deze
wordt gemarkeerd met een geleidelijn.
Zodra u de schuifdeur passeert, ca 15 meter rechtdoor, bij keuzemoment
slaat u rechtsaf. Hier kunt u de geleidelijn volgen. Het busstation bevindt zich
aan uw linkerkant.
De geleidelijn loopt door tot het einde van het stationsgebouw.
U komt op een groot plein. Houdt de linkerkant van het plein aan en loop
richting het Best Western hotel.
Het hotel bevindt zich rechts van u loop langs het hotel.















Steek de Mandelastraat over. De oversteek wordt gemarkeerd door lage
paaltjes.
Ga aan de overkant rechtdoor.
Loop door tot de oversteek van het fietspad.
Steek hier over. Fietsers kunnen van beide kanten komen.
Aan de overkant rechtdoor lopen.
Steek over bij de Titostraat.
Aan de overkant de weg vervolgen, dit is de Allendestraat.
Einde straat loop langs de afvalcontainers (deze staan aan de linker kant,
hiervandaan gezien ligt gezondheidscentrum De Driehoek schuin rechts, maar
om niet schuin over te steken doet u dit in twee keer) steek de weg rechtdoor
over (ga hierbij niet richting stoplichten aan linker kant, bij de busbaan)
Aan de overkant naar rechts.
Weer oversteken.
Aan de overkant schuin naar links lopen rechts of links om de boom lopen
tussen paaltjes door naar de ingang van het gezondheidscentrum.
Binnen loopt u rechtdoor naar de wachtruimte waar ’s morgens een
medewerker zit. Hier kunt u zich melden. Mocht er niemand zijn dan neemt u
plaats en wordt u door een medewerker van Visio opgehaald.

Looproutes terugreis vanaf Visio naar station
Almere-Centrum
















Bij het verlaten van het pand gaat u rechtdoor om de boom heen richting de
oversteek aan de rechterkant.
Aan de overkant meteen naar links naar de oversteek (Allendestraat).
Aan de overkant rechtdoor lopen (afvalcontainers staan aan rechter kant)
Rechtdoor lopen tussen hegjes door. Vervolgens de Titostraat oversteken.
Aan overkant rechtdoor lopen.
Fietspad oversteken, deze is 1 meter nadat de natuurlijke gidslijn (gras) is
beëindigd.
Aan de overkant rechtdoor lopen. Let op er is geen verschil tussen het
voetpad en fietspad waar te nemen, aan de overkant zit wel een stoeprand.
Fietsers komen uit beide richtingen.
Rechtdoor vervolgen
Mandelastraat oversteken, de paaltjes geven aan waar de oversteek is.
Aan de overkant rechtdoor langs het hotel lopen.
Voorbij het hotel rechtdoor lopen, maar wel rechts aanhouden.
Bij stationsgebouw geleidelijn volgen tot ingang station links.
Aan de rechterkant is het busstation
Binnen kunt u uw weg vervolgen naar de treinen





In de stationshal de geleidelijnen volgen schuin links, rechts aanhouden naar
de lift naar spoor 3-4.
Links aanhouden bij het eerste keuze moment naar links naar de poortjes
voor de sporen 1-2 en 3-4.
Rechtdoor lopen tot volgende keuze moment en ga hier naar rechts naar de
lift voor sporen 1-2.

Bus naar Visio
Vanaf station Almere-Centrum neemt u van busmaatschappij Allgo lijn M2 richting
Striphelden buurt deze stopt op perron A of lijn M3 richting Muziekwijk deze stopt op
perron S of buslijn M6 richting Noorder Plassen op perron R. Het is één halte met de
bus. Het busstation is niet voorzien van geleidelijnen en audio-ondersteuning.



Op station Almere-Centrum neemt u de uitgang naar het busstation. Deze
wordt gemarkeerd met een geleidelijn.
Zodra u schuifdeur passeert, ca 15 meter rechtdoor, bij keuzemoment slaat u
rechtsaf. Hier kunt u de geleidelijn volgen. De geleidelijn loopt naar een
oversteekmogelijkheid naar de bushaltes. Op de haltes zelf zijn geen
geleidelijnen.

Het busstation bevindt zich aan uw linkerkant. Aan uw rechterkant bevindt zich na
25 meter de Allgo service winkel. (De ingang is net voordat de geleidelijn afwijkt
naar links, voor de deur staat aan de linkerkant een paaltje) Hier kunt u vragen op
welke haltes de genoemde bussen komen en hun vertrektijd.

Looproute vanaf bushalte staatsliedenwijk, (komende vanuit
het centrum)





Als u uit de bus stapt, volgt u de geleidelijn naar rechts.
Er zijn twee bankjes hier loopt u tussendoor naar beneden tussen 2
grasstroken door.
Onderaan steekt u over.
Aan de overkant loopt u door tot aan de paaltjes en gaat u links naar de
ingang van het gezondheidscentrum.

Looproute vanaf bushalte Staatsliedenwijk (komende uit
andere richtingen)






Als u uit de bus stapt, volgt u de geleidelijn naar rechts.
Aan het einde van de geleidelijn steekt u het fietspad over.
Aan de overkant naar rechts naar de oversteek van de busbaan. (Als u geen
akoestische signalering hoort kunt u oversteken. Als u de akoestische
signalering hoort, dient u te wachten).
Aan de overkant rechtdoor lopen. Graslijn links volgen tot aan oversteek.





oversteken.
Aan de overkant schuin naar links lopen rechts of links om de boom lopen
tussen paaltjes door naar de ingang van het gezondheidscentrum.
Binnen loopt u rechtdoor naar de wachtruimte waar ’s morgens een
medewerker zit. Hier kunt u zich melden. Mocht er niemand zijn dan neemt u
plaats en wordt u door een medewerker van Visio opgehaald.

Bus terugreis vanaf Visio
Looproute van Visio naar bushalte staatsliedenwijk (richting
station Almere-Centrum)









Bij het verlaten van het pand gaat u rechtdoor om de boom heen richting de
oversteek aan de rechterkant.
Steek de weg over.
Blijf rechts aanhouden langs de grasrand.
Loop rechtdoor tot aan de rubber tegels. (?).
Steek de busbaan over. (Als u geen akoestische signalering hoort kunt u
oversteken. Als u de akoestische signalering hoort, dient u te wachten).
Aan de overkant meteen links.
Steek over bij het fietspad.
Loop rechtdoor en volg de geleidelijn op de bushalte.

Looproute van Visio naar bushalte Staatsliedenwijk (naar
andere richtingen)






Bij het verlaten van het pand gaat u rechts
Loop door naar de stoeprand.
Steek de weg over.
Loop tussen de 2 grasstroken en de bankjes naar de bushalte.
Volg op de bushalte geleidelijn naar rechts.

Vraag actuele informatie over het openbaar vervoer op via 9292ov.nl of 0900 9292.

Contact met Visio
U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 57 00 of almere@visio.org.

