
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Den Helder 

 

Adres 

Willemsoord 47, gebouw 29 A 

1781 AS Den Helder 

 

Parkeren 

U kunt op het terrein gratis parkeren. 

 

Routebeschrijving auto 

Vanuit Kop van Noord-Holland 
 Via de N250 rijdt u Den Helder binnen. Al buiten Den Helder kunt u de borden 

richting de veerboot naar Texel volgen. Willemsoord ligt op de route naar de 

veerboot.  

 In Den Helder zelf kunt u ook de borden Willemsoord volgen. U ziet 

uiteindelijk aan uw rechterhand de oude rijks werf Willemsoord (marine 

terrein) liggen. 

 Op de weg langs het water gaat u rechtsaf en rijdt u via de brug met de 

leeuwen het terrein op.  Als u Willemsoord oprijdt, vindt u de Visio locatie in 

het gebouw 29 A meteen links naast de brug met de leeuwen. Het gebouw 

grenst direct aan het water, langs de Weststraat.  

 

Vanaf Texel 
 Vanaf de veerboot uit Texel rijdt u bij de verkeerslichten rechtdoor richting 

Willemsoord de Weststraat op. 

 Dan de eerste weg links de brug (met de leeuwen) over. 

 U rijdt nu het terrein van Willemsoord op. Vanaf de veerboot uit Texel rijdt u 

bij de verkeerslichten rechtdoor richting Willemsoord de Weststraat op. Dan 

de eerste weg links de brug (met de leeuwen) over. U rijdt nu het terrein van 

Willemsoord op. Vanaf de veerboot uit Texel rijdt u bij de verkeerslichten 

rechtdoor richting Willemsoord de Weststraat op. Dan de eerste weg links de 

brug (met de leeuwen) over. U rijdt nu het terrein van Willemsoord op. Als u 

Willemsoord oprijdt, vindt u de Visio locatie in het gebouw 29 A meteen links 

naast de brug met de leeuwen. Het gebouw grenst direct aan het water, 

langs de Weststraat.  

 



 
 

   

 

Attentie: komt u met de taxi? Vertel de taxichauffeur naast het adres ook dat u bij 

gebouw 29 A moet zijn. Dat is meteen over de brug met de leeuwen naar links, 

langs het water aan de kant van de Weststraat. Dan kan de chauffeur u zonder 

zoeken tot bij het juiste gebouw brengen. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 90 00 of 

heerhugowaard@visio.org. 
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