
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Amsterdam 

 

Adres 

Hettenheuvelweg 41-43 

1101 BM Amsterdam 

088 585 57 00 

 

Routebeschrijving trein 

Stap uit bij NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA en loop richting busstation. De 

route verschilt per spoor waarop u aankomt. 

 

Spoor 1 

 Roltrap en lift: na de poortjes volgt u de geleidelijn, deze buigt twee keer 45 

graden af naar rechts. Ga bij het eerste keuze moment naar links, zo blijft u 

in de  hal van het station.  

 Vervolg de geleidelijn en negeer alle afslagen naar rechts. Ga bij het vierde 

keuze moment naar links. Vervolg de geleidelijn, deze buigt naar rechts en 

naar links waarna de uitgang naar het busstation voor u ligt. De uitgang is te 

herkennen aan een voelbare mat. 

 

Spoor 2 en 3 
 Roltrap: onder aan de roltrap gaat u door de poortjes en loopt rechtdoor. U 

loopt tegen de geleidelijn aan. Volg de geleidelijn naar links. Bij het tweede 

keuze moment volgt u de geleidelijn naar links. De geleidelijn buigt naar 

rechts en daarna naar links. De uitgang naar het busstation ligt voor u. De 

uitgang is te herkennen aan een voelbare mat. 

 Lift: uit de lift gaat u door de poortjes en volgt u de geleidelijn naar rechts. 

Pak bij het tweede keuzemoment de geleidelijn naar links en volg deze tot 

aan de uitgang naar het busstation. De uitgang is te herkennen aan een 

voelbare mat. 

 

Spoor 6 en 7 
 Roltrap: onder aan de roltrap gaat u door de poortjes en loopt rechtdoor. U 

loopt tegen de geleidelijn aan. Volg de geleidelijn naar rechts. Bij het eerste 

keuze moment gaat u naar rechts. Vervolg de geleidelijn, recht voor u 

bevindt zich de uitgang naar het busstation. De uitgang is te herkennen aan 

een voelbare mat.  



 
 

   

 

 Lift: uit de lift gaat u door de poortjes en volgt u de geleidelijn naar links. Ga 

bij het eerste keuzemoment naar rechts en volg deze tot aan uitgang de naar 

het busstation. De uitgang is te herkennen aan een voelbare mat. 

 

Spoor 8 
 Lift en roltrap; na de poortjes volgt u de geleidelijn rechtdoor, negeer alle 

afslagen naar links. Ga bij het eerste keuze moment naar rechts en volg de 

geleidelijn tot aan de uitgang naar het busstation. De uitgang is te herkennen 

aan een voelbare mat. 

 Vanaf hier kunt u lopen (circa 15 minuten). Zie ook de looproute vanaf 

Amsterdam Bijlmer ArenA (pdf). U kunt ook verder reizen met bus lijn 120 

richting Utrecht CS of lijn 126 richting Mijdrecht (zie de alinea Bus). 

 

Routebeschrijving metro 

Metro 50 en 54 richting Gein 
 stap uit bij NS-station Amsterdam Bijlmer ArenA en loop richting busstation. 

 Trap: onder aan de trap gaat u door de poortjes volg hierbij de geleidelijn. Ga 

bij het eerste keuze moment naar links en bij het volgende keuze moment 

weer naar links. De geleidelijn buigt naar rechts en daarna naar links. De 

uitgang naar het busstation ligt voor u. De uitgang is te herkennen aan een 

voelbare mat. 

 Lift: uit de lift (bedieningsknoppen zijn links gesitueerd) gaat u door de 

poortjes. Houd links aan en ga meteen weer links.  

 Recht voor u bevindt zich de uitgang naar het busstation. Deze is ter 

herkennen aan een voelbare mat.  

 Vanaf hier kunt u lopen (circa 15 minuten). Zie ook de looproute vanaf 

Amsterdam Bijlmer ArenA (pdf). U kunt ook verder reizen met bus 120 

richting Utrecht CS of bus 126 richting Mijdrecht (zie de alinea Bus). 

 

Routebeschrijving bus 

Vanaf Amsterdam Bijlmer ArenA 
 Op station Amsterdam Bijlmer ArenA neemt u de uitgang naar het busstation. 

Deze wordt gemarkeerd met een geleidelijn.  

 Zodra u één van de twee schuifdeuren passeert, slaat u linksaf. Hier kunt u 

de geleidelijn volgen. Het busstation bevindt zich aan uw rechterkant. Aan uw 

linkerkant bevinden zich winkels en een sportschool.   

 Volg de geleidelijn en negeer alle afslagen. Aan het einde wordt u naar rechts 

geleid. Bij het eerste keuze moment bevindt zich rechts de opstapplaats voor 

bus 120 richting Utrecht CS en bus 126 richting Mijdrecht.  

https://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/looproutes-visio-amsterdam-plus-route-ov.pdf
https://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/looproutes-visio-amsterdam-plus-route-ov.pdf
https://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/looproutes-visio-amsterdam-plus-route-ov.pdf
https://www.visio.org/visio.org/media/Visio/Downloads/looproutes-visio-amsterdam-plus-route-ov.pdf


 
 

   

 

 U reist één halte met de bus en stapt uit bij bushalte Gebouw Atlas. Het is 

ongeveer 3 minuten lopen naar Visio. Zie ook de looproute vanaf bushalte 

Gebouw Atlas (pdf). 

 

Connexxion bus 120 of 126 richting Amsterdam Bijlmer ArenA. Stap uit bij bushalte 

“Karspeldreef”. Vanaf de bushalte is het circa 8 minuten lopen. Zie ook looproutes 

(pdf). 

 

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 

amsterdam@visio.org. 
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