Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio
Breda
Adres
Heerbaan 14-40
4817 NL Breda
088 585 87 00

Routebeschrijving bus
Vanaf het Centraal Station neemt u de bus naar de Claudius Prinsenlaan. U stapt uit
bij halte "De Bijster". Er zijn haltes aan twee zijden. Check even aan welke kant u
uitstapt: aan de kant van Sportschool de Pelikaan of aan de kant die grenst aan een
braakliggend terrein.

Kant van het braakliggende terrein





Lijn
Lijn
Lijn
Lijn

11 streekbus, richting Bavel, halte Bijster.
325 streekbus, richting Oosterhout, halte Bijster.
326 streekbus, Geertruidenberg via Oosterhout, halte Bijster,
401 streekbus Utrecht via Sleeuwijk, Tol richting Centraal Station.

Kant van sportschool de Pelikaan


Lijn 131 streekbus, Tilburg via Breepark en Rijen, halte Bijster.

Vanaf de halte Bijster is het ongeveer 10 minuten lopen naar Visio. Let op: Op het
grootste deel van de route zijn er geen geleidelijnen en waarschuwingsmarkering.

Looproute vanaf halte Bijster vanaf de kant van het
braakliggende terrein






Op de bushalte volgt u de geleidelijn en steekt u (tussen het bushokje en de
paal met digitale route- informatie) het aangrenzende fietspad over naar de
stoep. Loop in de rijrichting van de bus.
Aan het einde van de stoep grenst direct een fietspad, u steekt dit fietspad
over en houdt hierbij iets rechts aan. U staat nu bij een zebrapad met
stoplicht en rateltikker. U steekt hier over, het zebrapad bestaat uit twee
rijstroken met een kleine middenberm.
Aan de overzijde steekt u een fietspad over en slaat op de stoep direct
linksaf. U steekt weer een fietspad over en komt bij het volgende stoplicht.
Ook dit stoplicht is voorzien van een rateltikker.




U steekt nu de Claudius Prinsenlaan over: een brede weg met meerdere
rijstroken, ook hier is een middenberm aanwezig.
Bent u beide rijbanen overgestoken, dan kruist u een fietspad voordat u op
de stoep bent. U volgt de stoep rechtdoor, dit is de Heerbaan. U kunt de
grasrand als geleidelijn gebruiken. U passeert een kleine uitrit en een
toegangsweg naar Hotel Brabant. Uiteindelijk komt u bij een geleidelijn. Deze
geleidelijn buigt rechtsaf en leidt u naar de ingang van Visio aan de Heerbaan
14.

Looproute vanaf halte Bijster vanaf de kant van de Pelikaan





Op de bushalte volgt u de geleidelijn en steekt het aangrenzende fietspad
over naar de stoep. Loop tegen de rijrichting van de bus de stoep af.
Aan het einde van de stoep grenst direct een fietspad, u steekt dit fietspad
over. U staat nu bij een zebrapad met stoplicht en rateltikker. U steekt hier
over, het zebrapad bestaat uit twee rijstroken met een kleine middenberm.
Aan het einde van het zebrapad steekt u een fietspad over. Op de stoep slaat
u linksaf.
U volgt de stoep rechtdoor, dit is de Heerbaan. U kunt de grasrand als
geleidelijn gebruiken. U passeert een kleine uitrit en een toegangsweg naar
Hotel Brabant. Uiteindelijk komt u bij een geleidelijn. Deze geleidelijn buigt
rechtsaf en leidt u naar de ingang van Visio aan de Heerbaan 14.

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 87 00 of breda@visio.org.

