
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Haarlem 

 

Adres 

Bergmann Clinics 

Amsterdamsevaart 268 

2032 EK Haarlem 

 

Routebeschrijving trein 

Vanaf station Haarlem Spaarnwoude 
 U kunt lopend naar Visio (circa 15 minuten) of met bus 80 naar halte Prins 

Bernhardlaan (zie hieronder bus 80). 

 

Looproute vanaf station Haarlem Spaarnwoude 
 Loop de loopbrug op en sla bovenaan linksaf; u loopt nu “over” de autoweg.  

 Na de loopbrug gaat u rechtdoor richting stoplicht; hier steekt u over. 

 Aan de overzijde gaat u rechtsaf richting het volgende stoplicht. Ook hier 

steekt u over. 

 Ga daarna rechtdoor en volg het voetpad. Houd het fietspad rechts van u.  

 Volg het voetpad met de ventweg aan uw rechterhand. Dit voetpad wordt 

meerdere malen onderbroken. Blijf rechtdoor lopen. Let op: de ondergrond is 

zeer onregelmatig.  

 Neem het eerste hek links (vlaggenmast Visio en donkere reclamezuil). U 

loopt het terrein op. 

 Steek over en loop het gebouw in. U vindt Visio op de begane grond in de 

wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Routebeschrijving bus 

Bus 80 vanuit Zandvoort richting Amsterdam 
 Stap uit bij halte Prins Bernhardlaan. 

 Loop linksaf richting de stoplichten. U hebt de verkeersstroom aan uw 

linkerhand. U steekt eerst een fietspad over en vervolgens een zijstraat. 

 Loop rechtdoor (op de ventweg en let op, de ondergrond is zeer 

onregelmatig) en neem de eerste inrit rechts 



 
 

   

 

 U loopt nu het terrein op. Steek over en loop links om het gebouw. 

Halverwege het gebouw is aan uw rechterhand de ingang. U vindt Visio op de 

begane grond in de wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Bus 80 vanuit Amsterdam richting Zandvoort 
 Stap uit bij halte Prins Bernhardlaan. 

 Loop linksaf richting de stoplichten. U hebt de verkeersstroom aan de 

linkerhand. Bij de stoplichten steekt u over en vervolgens gaat u op het 

voetpad naar links. 

 U hebt de verkeersstroom aan uw linkerhand. U steekt eerst een fietspad 

over en vervolgens een zijstraat.  

 Loop rechtdoor op de Ventweg. Let op, de ondergrond is zeer onregelmatig. 

 Neem de eerste inrit rechts. U loopt nu het terrein op.  

 Steek over en loop links om het gebouw. Halverwege het gebouw is aan uw 

rechterhand de ingang. U vindt Visio op de begane grond in de wachtkamer 

van Bergmann Clinics. 

 

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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