
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Huizen Bestuurs- en Bedrijfsbureau 

 

Adres 

Amersfoortsestraatweg 180 

1272 RR Huizen 

088 585 50 00 

 

Routebeschrijving bus 

Vanaf station Naarden-Bussum 

 U neemt bus 109 richting Hilversum 

 U stapt uit bij halte Nachtegaallaan in Bussum en loopt in noordelijke richting. 

 Op de kruising met de Huizerweg gaat u rechtsaf, deze volgen tot over het 

viaduct (over de snelweg A1).  

 Rechtsaf naar de Amersfoortsestraatweg, na 50meter ziet u aan de linkerkant 

het terrein van Koninklijke Visio. 

 Reistijd vanaf station Naarden-Bussum is acht minuten met de bus en zeven 

minuten lopen. 

 

Op station Naarden-Bussum bestaat ook de mogelijkheid om een OV-fiets te huren. 

Fietspoint Naarden-Bussum, Stationsplein 1, 1404 AM Bussum. 035  694 55 30.    

 

Vanaf station Hilversum en Bussum Zuid 
 U neemt bus 107 richting Huizen 

 U stapt uit bij de halte Nachtegaallaan.  

 Aan de overkant van de straat loopt u om het verzorgingshuis Patria heen, 

hier ziet u een voetgangerstunnel die onder de A1 doorloopt. 

 Aan het einde van de tunnel gaat u linksaf richting de geluidswal van de A1. 

 Bij de T-splitsing rechtsaf de Amersfoortsestraatweg op (parallel aan de 

snelweg). 

 U neemt de eerste straat rechts (Oud Bussummerweg) schuin aan de 

overkant ziet u de ingang van het terrein van Koninklijke Visio. 

 Reistijd vanaf station is vijf minuten met de bus en zeven minuten lopen. 

 



 
 

   

 

Routebeschrijving fiets 

Fietsroute vanaf Stationsplein NS Naarden-Bussum 
 Fiets schuinrechts het Stationsplein over de Prins Hendriklaan in. 

 Doorfietsen tot kruising met de Brediusweg. Sla linksaf de Brediusweg op. 

 Doorfietsen tot de kruising met de Amersfoortsestraatweg.  

 Sla rechtsaf de Amersfoortsestraatweg op. 

 Doorfietsen tot de (ovale) rotonde. Bij de rotonde linksaf het viaduct over. 

 Daarna rechtsaf naar de Amersfoortsestraatweg. 

 U vindt de locatie van Koninklijke Visio aan de linkerkant. U kunt de OV-fiets 

in de parkeergarage stallen.  

 Reistijd vanaf station is negen minuten fietsen. 

 

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 50 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://9292.nl/

