
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar Visio 

Den Helder 

 

Adres 

Willemsoord 47, gebouw 29 A 

1781 AS Den Helder 

 

Routebeschrijving bus 

Vanaf station Den Helder 
 Vanaf station Den Helder neemt u bus 33 richting Texel. Deze stopt bij het 

Marinemuseum op Willemsoord. 

 Wanneer u de bus uitstapt is er schuin aan uw linkerhand voor u een brug 

over het water. U gaat deze brug over en loopt tussen het Marinemuseum en 

de zwarte onderzeeër door. 

 Rechtdoor blijven lopen langs het parkeerterrein totdat u bij een zwart hek 

komt. U gaat door het hek en slaat rechtsaf en loopt deze weg  helemaal uit, 

langs het zwarte hek en het gebouw.  

 Aan het einde slaat u linksaf. In het langgerekte gebouw direct aan het water 

aan uw rechterhand zit Visio. De ingang is bij 29A. 

 

Looproute vanaf station Den Helder 
 De afstand is een kilometer, ongeveer vijftien minuten lopen. Neem na het 

verlaten van de trein niet de zijuitgang, maar volg de geleidelijnen die door 

het stationsgebouw lopen naar de hoofduitgang. De geleidelijnen lopen buiten 

verder naar het zebrapad waar u kunt oversteken. 

 Via dit zebrapad met geleidelijnen steekt u vier keer een rijbaan over. 

 Aan de overkant steekt u rechtsaf een fietspad over.  

 Loop vervolgens langs HEMA en Albert Heijn richting de Spoorstraat. Volg de 

spoorstraat tot op het einde.  

 Sla linksaf de Molenstraat in. 

 Sla direct daarna de eerste straat rechtsaf de Bierstraat in. De Bierstraat gaat 

over in het Nieuwe Kerkplein.  

 Blijf rechtdoor lopen totdat u kunt oversteken bij het zebrapad (over de 

Weststraat). 

 Loop via de brug met de leeuwen het terrein van Willemsoord op. In het 

langgerekte gebouw direct aan het water aan uw linkerhand zit Visio. De 

ingang is bij 29A. 

 



 
 

   

 

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

 

Contact met Visio 

U kunt contact opnemen met Visio via 088 585 90 00 of heerhugowaard@visio.org. 
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