
Route voor slechtzienden vanaf halte tram 7 

Je stapt af aan de eindhalte MAS. Er zijn twee perrons waar de tram kan 

stoppen, ze liggen vlak naast elkaar en lopen hetzelfde. Als je afstapt heb 

je aan de rand van het perron een gidslijn en aan de andere kant een 

balustrade. Het pad gaat licht hellend naar beneden. Als de balustrade 

stopt stap je nog een 30 meter rechtdoor. Daar waar de kasseien 

overgaan naar een gladde steen draai je 90 graden naar links. De boord 

waar de kasseien overgaan naar de gladde steen kan je gebruiken als 

gidslijn. Let wel op, aan de andere kant van het pad met gladde steen 

bevindt zich de dokrand en deze heeft geen afscheiding. Na 45 meter zal 

de gidslijn onderbroken worden door een plantenperkje waar een bank 

voorstaat. Twee meter naast het plantenperkje met de bank bevindt zich 

een tweede plantenperkje waar een vuilbak voorstaat. Als je deze voorbij 

bent kan je de gidsenlijn opnieuw volgen. Na 60 meter maak je een hoek 

van 90 graden naar rechts. Na 7 meter kom je bij het hek van de 

Nassaubrug (voor voetgangers en fietsers). Als het hek stopt ben je aan 

het begin van de brug en zullen de kasseien overgaan in een houten vloer. 

Op de brug kan je de 10 centimeter hoge rand aan de rechterkant als 

gidslijn gebruiken. Als de rand stopt bevindt er zich opnieuw een stukje 

van het hek en bestaat de oppervlakte weer uit kasseien. Op het einde 

van dit hek staat er een metalen paal. Nu stap je in een bocht van 45 

graden naar rechts. Na 15 meter bereik je de zandstenen wand van het 

paviljoen. Hou deze zandstenen muur aan je linkerhand tot deze stopt. 

Dan kan je op de grond een scheidingslijn volgen tussen ruwe zandsteen 

tegels en kasseien. Volg deze gidslijn 30 meter. Nu kom je aan de hoek 

van het MAS. Volg deze muur aan je rechterhand, zo kom je aan de wand 

waar de museumingang is.  


