Routebeschrijving auto naar Visio Goes
Adres
Stationspark 2
4462 DZ Goes
088 585 95 00

Parkeren
Voor het gebouw is de parkeermogelijkheid beperkt. Er is wel voldoende ruimte en
gelegenheid om passagiers in en uit te laten stappen. Ook is er genoeg openbare
parkeerruimte in de directe omgeving. Volg hiervoor de borden “P gratis parkeren
Stationspark”.

Routebeschrijving auto
Vanaf de A58 vanuit Bergen op Zoom










Rijd op de A58 richting Vlissingen
Neem de afslag de Poel/Zierikzee en daarna Goes-Zuid
Bovenaan de afslag komt u bij een rotonde. Neem daar de derde afslag. U
gaat dus linksaf
Neem bij de volgende rotonde na ongeveer 20 meter de tweede afslag. U
gaat dus rechtdoor. Let op: bij deze rotonde kunnen fietsers komen van twee
richtingen
Vervolg deze weg tot aan de volgende rotonde. Hier neemt u de derde afslag.
U gaat dus linksaf
Na ongeveer 20 meter komt u bij de volgende rotonde (let op de fietsers).
Neem hier de derde afslag. U gaat dus linksaf
Meteen na de afslag gaat u rechtsaf. Dit is het Stationspark
Visio zit in het eerste pand links

Vanaf Zierikzee





Rijd over de N256 richting Goes. Volg bij Goes de borden Goes-Zuid
U gaat richting de A58. Neem de Afslag Goes-Zuid
Bovenaan de afslag gaat u linksaf. U komt u bij een rotonde. Neem daar de
tweede afslag. U gaat dus rechtdoor
Neem bij de volgende rotonde na ongeveer 20 meter de tweede afslag. U
gaat dus rechtdoor. Let op: bij deze rotonde kunnen fietsers komen van twee
richtingen






Vervolg deze weg tot aan de volgende rotonde. Hier neemt u de derde afslag.
U gaat dus linksaf
Na ongeveer 20 meter komt u bij de volgende rotonde (let op de fietsers).
Neem hier de derde afslag. U gaat dus linksaf
Meteen na de afslag gaat u rechtsaf. Let op: rijd niet over de stoep. Dit is het
Stationspark
Visio zit in het eerste pand links

Vanaf Terneuzen










Na de tunnel gaat u rechtdoor. Neemt de tweede afslag
U gaat de N62 op. Dit is de Sloeweg. Rijd rechtdoor tot aan de afslag
Goes/Zierikzee. Ga de A58 op
Neem op de A58 de afslag Goes-Zuid
Bovenaan de afslag komt u bij een rotonde. Neem daar de derde afslag. U
gaat dus linksaf
Neem bij de volgende rotonde na ongeveer 20 meter de tweede afslag. U
gaat dus rechtdoor. Let op: bij deze rotonde kunnen fietsers komen van twee
richtingen
Vervolg deze weg tot aan de volgende rotonde. Hier neemt u de derde afslag.
U gaat dus linksaf
Na ongeveer 20 meter komt u bij de volgende rotonde (let op de fietsers).
Neem hier de derde afslag. U gaat dus linksaf
Meteen na de afslag gaat u rechtsaf. Let op: rijd niet over de stoep. Dit is het
Stationspark. Visio zit in het eerste pand links

Vanaf Vlissingen









Neem op de A58 de afslag de Poel/Zierikzee en daarna Goes-Zuid
Bovenaan de afslag komt u bij een rotonde. Neem daar de derde afslag. U
gaat dus linksaf
Neem bij de volgende rotonde na ongeveer 20 meter de tweede afslag. U
gaat dus rechtdoor. Let op: bij deze rotonde kunnen fietsers komen van twee
richtingen
Vervolg deze weg tot aan de volgende rotonde. Hier neemt u de derde afslag.
U gaat dus linksaf
Na ongeveer 20 meter komt u bij de volgende rotonde (let op de fietsers).
Neem hier de derde afslag. U gaat dus linksaf
Meteen na de afslag gaat u rechtsaf. Let op: rijd niet over de stoep. Dit is het
Stationspark
Visio zit in het eerste pand links

Contact met Visio
U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 95 00 of goes@visio.org.

