
 

   

 

Routebeschrijving auto naar Visio Haarlem 

 

Adres 

Bergmann Clinics 

Amsterdamsevaart 268 

2032 EK Haarlem 

 

Routebeschrijving auto 

Let op: routebeschrijvingen van internet en navigatiesystemen geven het laatste 

deel van de route niet goed weer en zijn daarmee niet betrouwbaar. Volg daarom 

onderstaande beschrijving. 

 

Vanuit Alkmaar (A9) 
 Volg de A9 richting Haarlem. 

 Houd vervolgens op het knooppunt Rottepolderplein richting Haarlem (A200) 

aan en neem op de rotonde de eerste afslag richting Haarlem. 

 Na 1 km neemt u de afslag Haarlem Centrum/Haarlemmerliede (u neemt niet 

de fly-over). Deze weg gaat over in de Amsterdamse Vaart.  

 Ga bij de tweede stoplichten linksaf (richting Zandvoort/Heemstede) de Prins 

Bernhardlaan op en ga bij de stoplichten gelijk weer links. 

 De ingang van het parkeerterrein van het Gebouw Haerlemmerpoort ligt in de 

bocht van de ventweg aan uw rechterzijde. U vindt Visio op de begane grond 

in de wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Vanuit Amsterdam-Noord (A10-West) 
 Neem op de A10-West de afrit N200 Richting Haarlem. 

 Ga bij het knooppunt Rottepolderplein rechtdoor. 

 Na 1 km neemt u de afslag Haarlem Centrum/Haarlemmerliede (u neemt niet 

de fly-over). Deze weg gaat over in de Amsterdamse Vaart.  

 Ga bij de tweede stoplichten linksaf (richting Zandvoort/Heemstede) de Prins 

Bernhardlaan op en ga bij de stoplichten gelijk weer links. 

 De ingang van het parkeerterrein van het Gebouw Haerlemmerpoort ligt in de 

bocht van de ventweg aan uw rechterzijde. U vindt Visio op de begane grond 

in de wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Vanuit Amersfoort (A1) en Amsterdam-Zuid (A9) 

 Volg de A9 richting Schiphol/Amstelveen/Haarlem.  



 
 

   

 

 Houd vervolgens op het knooppunt Rottepolderplein richting Haarlem (A200) 

aan en neem op de rotonde de derde afslag richting Haarlem. 

 Na 1 km neemt u de afslag Haarlem Centrum/Haarlemmerliede (u neemt niet 

de fly-over). Deze weg gaat over in de Amsterdamse Vaart. 

 Ga bij de tweede stoplichten linksaf (richting Zandvoort/Heemstede) de Prins 

Bernhardlaan op en ga bij de stoplichten gelijk weer links. 

 De ingang van het parkeerterrein van het Gebouw Haerlemmerpoort ligt in de 

bocht van de ventweg aan uw rechterzijde. U vindt Visio op de begane grond 

in de wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Vanuit Rotterdam (A4) 
 Volg richting Haarlem (A5). 

 Neem daarna de A9 richting Haarlem. 

 Houd vervolgens op het knooppunt Rottepolderplein richting Haarlem (A200) 

aan en neem op de rotonde de derde afslag richting Haarlem. 

 Na 1 km neemt u de afslag Haarlem Centrum/Haarlemmerliede (u neemt niet 

de fly-over). Deze weg gaat over in de Amsterdamse Vaart.  

 Ga bij de tweede stoplichten linksaf de Prins Bernhardlaan op (richting 

Zandvoort/Heemstede) en ga bij de stoplichten gelijk weer links. 

 De ingang van het parkeerterrein van het Gebouw Haerlemmerpoort ligt in de 

bocht van de ventweg aan uw rechterzijde. U vindt Visio op de begane grond 

in de wachtkamer van Bergmann Clinics. 

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met deze locatie via 088 585 57 00 of 

amsterdam@visio.org. 
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