
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Rotterdam 

 

Adres 

Schiedamse Vest 158 

3011 BH  Rotterdam 

088 585 97 00 

 

Routebeschrijving metro 

Looproute vanaf metrostation Leuvehaven naar Visio 
 Loop richting “uitgang stationshal” en neem de (rol)trap. 

 Ga rechtsaf de stationshal in. Verlaat via de poortjes de hal en neem links de 

(rol)trap omhoog. 

 Loop tot het einde van de straat. Hier gaat u rechtsaf de straat Vasteland in. 

U kunt hier de natuurlijke gidslijn volgen aan uw rechterhand. De gidslijn 

bestaat uit een laag open hekje met daaronder schuin aflopende grond.  

 Vervolgens neemt u de eerste straat rechts. Dit is de Schiedamse Vest. Ook 

hier kunt u de natuurlijke gidslijn volgen van klinkers en stoep die na een 

korte onderbreking verder gaat langs een perkje en een ijzeren hek, er komt 

nogmaals een korte onderbreking, gevolgd door een hek, stoeprand en een 

inham, daarna volgt er een muurtje, houdt deze op, dan loopt u rechtdoor tot 

de oversteek.  

 U moet tweemaal een zijstraat oversteken. Als eerste de Pierre Baylestraat. 

Als u deze bent overgestoken loopt u rechtdoor, aan de rechterkant volgt u 

een trap, bosjes en een inham bij de kerk, er volgt een klein stukje gras, 

weer een inham, hekwerk, stenen gebouwtje, stoeprand, rij met ijzeren 

paaltjes, hekwerk met struiken, gevolgd door de gevel van het 

Oogziekenhuis. 

 Houd de gevel op, loop rechtdoor tot de oversteek. U steekt nu de tweede 

oversteek over, de Blekerstraat.  

 Na de oversteek loopt u rechtdoor, en komt u een trap naast de gevel tegen, 

ga deze niet op maar passeer hem aan de linkerkant. 

 Voorbij de trap kunt u de gevel aan de rechterkant als gidslijn volgen tot de 

gevel inspringt. Dit is de ingang van Visio. Aan de rechterkant op de muur 

bevindt zich een rode knop voor de deurbel. 

 

 

 



 
 

   

 

Looproute vanaf station Beurs naar Visio 
 Ga naar de centrale hal, loop richting de uitgang “West Blaak”. Hiervoor kunt 

u de geleidelijn gebruiken. 

 Loop daarna links de (rol)trap op (de lift bevindt zich links naast de trap, 

heeft geen geleidelijn. Druk op middelste button met de S van straat.).  

 Bovenaan de trap- of liftuitgang gaat u naar links en volgt u de glazen gevel 

tot de hoek van het gebouw. 

 Draai vervolgens naar rechts, richting stoplicht met rateltikkers. Eerst steekt 

u nog een fietspad over. 

 Hierna volgt een voetgangersoversteekplaats met zebra en een rateltikker 

waar alleen van links verkeer kan komen. Loop rechtdoor over de grote brede 

stoep. 

 Steek nogmaals een voetgangersoversteekplaats met zebra en rateltikker 

over; hier kan alleen van rechts verkeer komen. 

 Vervolgens steekt u nogmaals een fietspad over ondersteund door 

noppentegels op het trottoir en u gaat rechtsaf de Blaak op.  

 U loopt nu onder een overkapping. U kunt de gevel aan de linkerkant als 

gidslijn gebruiken. Aan het einde van de gevel gaat u linksaf de Schiedamse 

Vest op. Let op: U moet hier direct een trap van twee treden af. 

 Aan de linkerkant kunt u de gevel als gidslijn gebruiken, af en toe 

onderbroken door terrassen. 

 Er volgt een oversteek van de Schilderstraat waarna u uw weg rechtdoor 

vervolgt. Let op dat u niet op de rolstoelhelling van MEE terechtkomt. U moet 

hier omheen.  

 Daarna kunt u aan de linkerkant de gevel weer als gidslijn gebruiken. 

Wanneer de wand inspringt, is de eerstvolgende ingang aan uw linker hand 

de ingang van Visio. Op de muur aan de rechterkant bevindt zich een rode 

knop voor de deurbel. 

 

Routebeschrijving tram 

Looproute vanaf halte Leuvehaven 
 Na het uitstappen draait u een kwartslag naar rechts. 

 Aan het einde van het perron steekt u rechts de weg over bij de 

voetgangersoversteekplaats met rateltikker en het fietspad. 

 Ga vervolgens rechtdoor de straat Vasteland in. U kunt hier de natuurlijke 

gidslijn volgen aan uw rechterhand. De gidslijn bestaat uit een laag open 

hekje met daaronder schuin aflopende grond. 

 Vervolgens neemt u de eerste straat rechts. Dit is de Schiedamse Vest. Ook 

hier kunt u de natuurlijke gidslijn volgen van klinkers en stoep die na een 

korte onderbreking verder gaat langs een perkje en een ijzeren hek. Er komt 

nogmaals een korte onderbreking, gevolgd door een hek, stoeprand en een 



 
 

   

 

inham. Daarna volgt er een muurtje. Houdt deze op, dan loopt u rechtdoor 

tot de oversteek. 

 U moet tweemaal een zijstraat oversteken. Als eerste de Pierre Baylestraat. 

 Als u deze bent overgestoken loopt u rechtdoor, aan de rechter kant volgt u 

een trap, bosjes en een inham bij de kerk, er volgt een klein stukje gras, 

weer een inham, hekwerk, stenen gebouwtje, stoeprand, rij met ijzeren 

paaltjes, hekwerk met struiken, gevolgd door de gevel van het 

Oogziekenhuis. Houdt de gevel op, loop rechtdoor tot de oversteek. 

 U steekt nu de tweede oversteek over, de Blekerstraat. 

 Na de oversteek loopt u rechtdoor en komt u een trap naast de gevel tegen. 

Ga deze niet op maar passeer hem aan de linkerkant. Voorbij de trap kunt u 

de gevel aan de rechterkant als gidslijn volgen tot de gevel inspringt. Dit is 

de ingang van Visio. Aan de rechterkant op de muur bevindt zich een rode 

knop voor de deurbel. 

 

Looproute vanaf halte Beurs 
 Afhankelijk van de richting waaruit u komt, steekt u de Coolsingel over 

richting het glazen gebouw (rechts oranje bakstenen van City Lens). 

 Eventueel moet u eerst nog een trambaan oversteken. De oversteek is een 

voetgangersoversteekplaats begeleid door een rateltikker. 

 Daarna volgt een fietspad dat u zelf moet beoordelen.  

 Ga na de oversteek linksaf. Aan het einde van de stoep steekt u nogmaals 

een fietspad over. 

 Hierna volgt een voetgangersoversteekplaats met zebra en een rateltikker 

waar alleen van links verkeer kan komen.  

 Loop rechtdoor over de grote brede stoep. Steek nogmaals een 

voetgangersoversteek plaats met zebra en rateltikker over; hier kan alleen 

van rechts verkeer komen. 

 Vervolgens steekt u nogmaals een fietspad over ondersteund door 

noppentegels op het trottoir en u gaat rechtsaf de Blaak op. 

 U loopt nu onder een overkapping. U kunt de gevel aan de linkerkant als 

gidslijn gebruiken. 

 Aan het einde van de gevel gaat u linksaf de Schiedamse Vest op. Let op: U 

moet hier direct een trap van twee treden af. Aan de linkerkant kunt u de 

gevel als gidslijn gebruiken, af en toe onderbroken door terrassen. 

 Er volgt een oversteek van de schilderstraat waarna u uw weg rechtdoor 

vervolgt. Let op dat u niet op de rolstoelhelling van MEE terechtkomt. U moet 

hier omheen. 

 Daarna kunt u aan de linkerkant de gevel weer als gidslijn gebruiken. 

Wanneer de wand inspringt, is de eerstvolgende ingang aan uw linkerhand de 

ingang van Visio. Op de muur aan de rechterkant bevindt zich een rode knop 

voor de deurbel. 

 

Vraag actuele informatie over het openbaar vervoer op via 9292ov.nl of 0900 9292. 

https://9292.nl/


 
 

   

 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 97 00 of rotterdam@visio.org. 
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