
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Den Haag 

 

Adres 

Bordewijklaan 3 

2591 XR Den Haag 

088 585 92 00 

 

Routebeschrijving trein 

Station Mariahoeve 
 Wanneer u met de trein vanuit Den Haag aankomt, gaat u met de trap naar 

beneden. Onderaan de trap gaat u naar rechts. Let op: daar zijn zes 

traptreden naar beneden. 

 Loop de gang door tot u weer bij een trap met zeven treden komt. Ga de trap 

op. Nu staat u in de stationshal. U gaat rechtdoor de schuifdeuren door naar 

buiten. Hier begint een geleidelijn. Deze volgt u naar links totdat de 

geleidelijn stopt. Hierna kunt u aan uw rechterhand de rand van de 

plantenbak als geleidelijn gebruiken. Doe dit totdat u de geleidelijn weer kunt 

oppakken. 

 Volg de geleidelijn tot aan de oversteek Hofzichtlaan. De oversteek bestaat 

uit een fietspad, dubbele rijbaan / dubbele trambaan / dubbele rijbaan / 

fietspad / stoep. Daarna volgt u de geleidelijn naar rechts naar de oversteek 

van de Bordewijklaan. De oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan, brede 

middenberm met geleidelijn en een enkele rijbaan. Aan de overkant volgt u 

de geleidelijn linksaf. Als de geleidelijn stopt moet u rechtsaf de 

rolstoelhelling oplopen. 

 Bovenop de rolstoelhelling bevinden zich twee deuren: een deur die wordt 

geopend als u op de rode knop drukt en een draaideur. U kunt zich melden 

bij de receptie op de begane grond. De receptie bevindt zich aan uw 

rechterhand voorbij de lift. Er is in het pand ook een geleidelijn richting deze 

receptie. Let op: de receptie is niet zichtbaar wanneer u de deur passeert. 

 

Vanuit Leiden 
 U gaat de trap af naar beneden. Ga naar rechts. Nu staat u in de stationshal.  

 U gaat rechtdoor de schuifdeuren door naar buiten. Hier begint een 

geleidelijn. Deze volgt u naar links totdat de geleidelijn stopt. Hierna kunt u 

aan uw rechterhand de rand van de plantenbak als geleidelijn gebruiken. Doe 

dit totdat u de geleidelijn weer kunt oppakken. 



 
 

   

 

 Volg de geleidelijn tot aan de oversteek Hofzichtlaan. De oversteek bestaat 

uit een fietspad, dubbele rijbaan / dubbele trambaan / dubbele rijbaan / 

fietspad / stoep. Daarna volgt u de geleidelijn naar rechts naar de oversteek 

van de Bordewijklaan. De oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan, brede 

middenberm met geleidelijn en een enkele rijbaan. Aan de overkant volgt u 

de geleidelijn linksaf. Als de geleidelijn stopt moet u rechtsaf de 

rolstoelhelling oplopen. 

 Bovenop de rolstoelhelling bevinden zich twee deuren: een deur die wordt 

geopend als u op de rode knop drukt en een draaideur. U kunt zich melden 

bij de receptie op de begane grond. De receptie bevindt zich aan uw 

rechterhand voorbij de lift. Er is in het pand ook een geleidelijn richting deze 

receptie. Let op: de receptie is niet zichtbaar wanneer u de deur passeert. 

 

Routebeschrijving tram 

Tram 6 vanuit de richting Centraal Station 
 Stap uit bij de halte Aegonplein. Ga met uw rug richting de tram staan. Ga 

naar rechts en loop het perron af. Onderaan het perron draait u naar links. 

Nu staat u bij de oversteek Hofzichtlaan. 

 De oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan / fietspad / stoep. Steek over 

en volg de geleidelijn naar rechts. U loopt tot aan de oversteek, dit is de 

Bordewijklaan. Deze oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan, brede 

middenberm met geleidelijn en een enkele rijbaan. Steek over en volg de 

geleidelijn linksaf. Als deze stopt gaat u rechtsaf de rolstoelhelling op. 

 Bovenop de rolstoelhelling bevinden zich twee deuren: een deur die wordt 

geopend als u op de rode knop drukt en een draaideur. U kunt zich melden 

bij de receptie op de begane grond. De receptie bevindt zich aan uw 

rechterhand voorbij de lift. Er is in het pand ook een geleidelijn aanwezig 

richting deze receptie. Let op: de receptie is niet zichtbaar wanneer u de deur 

passeert. 

 

Tram 6 vanuit de richting Leidschendam 
 Stap uit bij halte Aegonplein. Ga met uw gezicht richting de tram staan. Ga 

naar rechts en loop het perron af. Onderaan het perron gaat u naar links en 

staat u voor de oversteek Hofzichtlaan. 

 De oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan / fietspad / stoep. Steek over 

en volg de geleidelijn naar rechts. U loopt tot aan de oversteek, dit is de 

Bordewijklaan. Deze oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan, brede 

middenberm met geleidelijn en een enkele rijbaan. Steek over en volg de 

geleidelijn linksaf. Als deze stopt gaat u rechtsaf de rolstoelhelling op. 

 Bovenop de rolstoelhelling bevinden zich twee deuren: een deur die wordt 

geopend als u op de rode knop drukt en een draaideur. U kunt zich melden 

bij de receptie op de begane grond. De receptie bevindt zich aan uw 



 
 

   

 

rechterhand voorbij de lift. Er is in het pand ook een geleidelijn aanwezig 

richting deze receptie. Let op: de receptie is niet zichtbaar wanneer u de deur 

passeert. 

 

Routebeschrijving bus 

Bus 24 vanuit de richting Centraal Station 
 Stap uit bij de eindhalte. Dat is station Mariahoeve. Ga met uw rug richting 

de bus staan en loop rechtdoor richting het station. Dat is aangegeven met 

een geleidelijn. U komt langs een telefooncel. 

 Volg de geleidelijn naar rechts. Deze volgt u naar links totdat de geleidelijn 

stopt. Hierna kunt u aan uw rechterhand de rand van de plantenbak als 

geleidelijn gebruiken. Doe dit totdat u de geleidelijn weer kunt oppakken. 

 Volg de geleidelijn tot aan de oversteek Hofzichtlaan. De oversteek bestaat 

uit een fietspad, dubbele rijbaan / dubbele trambaan / dubbele rijbaan / 

fietspad / stoep. Daarna volgt u de geleidelijn naar rechts naar de oversteek 

van de Bordewijklaan. De oversteek bestaat uit een dubbele rijbaan, brede 

middenberm met geleidelijn en een enkele rijbaan. Aan de overkant volgt u 

de geleidelijn linksaf. Als de geleidelijn stopt moet u rechts af de 

rolstoelhelling oplopen. 

 Bovenop de rolstoelhelling bevinden zich twee deuren: een deur die wordt 

geopend als u op de rode knop drukt en een draaideur. U kunt zich melden 

bij de receptie op de begane grond. De receptie bevindt zich aan uw 

rechterhand voorbij de lift. Er is in het pand ook een geleidelijn richting deze 

receptie. Let op: de receptie is niet zichtbaar wanneer u de deur passeert. 

 

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 92 00 of denhaag@visio.org. 
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