
 

   

 

Routebeschrijving openbaar vervoer naar 

Heerhugowaard 

 

Adres 

Gildestraat 3 

1704 AG Heerhugowaard 

088 585 90 00 

 

Routebeschrijving trein  

Trein vanuit Hoorn/Den Helder 
 Stap uit bij NS-station Heerhugowaard. 

 Volg de gidslijn op het perron tegen de richting van de trein in. 

 Loop het perron af richting de spoorwegovergang voor auto’s. Loop dus niet 

richting de Wizzl. 

 Aan het einde van het perron loopt het pad schuin af. Zie verder taxi of 

looproute. 

 

Trein vanuit Alkmaar/Amsterdam 
 Stap uit bij NS-station Heerhugowaard.  

 Volg de gidslijn op het perron in de richting van de trein.  

 Loop richting de Wizzl 

 Steek linksaf de spoorwegovergang over wanneer het perron schuin afloopt. 

 U loopt nu perron 1 op. Loop verder richting de spoorwegovergang voor 

auto’s . 

 Aan het einde van het perron loopt het pad schuin af. Zie verder taxi of 

looproute. 

 

Routebeschrijving bus 

Vanaf Alkmaar 
 Bus 162 vanaf Alkmaar. Uitstappen bij NS-station Heerhugowaard.  

 Zie verder taxi of looproute 

 

Looproute vanuit station Heerhugowaard (circa 10 minuten) 
naar Visio 

 Aan het einde van het perron gaat u naar rechts en volgt u weer de gidslijn. 



 
 

   

 

 Na circa 50 meter steekt u linksaf de kruising over. Dit is een oversteekplaats 

met zebrapad. 

 De situatie is als volgt: stoep, fietspad van links, middenberm, twee rijbanen 

van links, middenberm, twee rijbanen van rechts, middenberm, fietspad van 

rechts, stoep. 

 Loop rechtdoor. Sla na circa 100 meter linksaf het terrein van Visio op. Wij 

zitten in het tweede gebouw aan uw linkerhand. 

 

Looproute naar Taxistandplaats op station Heerhugowaard 
 Stap uit bij NS-station Heerhugowaard.  

 Loop het perron af richting de Wizzl. 

 Komt u vanuit Alkmaar/Amsterdam? Loop dan mee in de richting van de 

trein.  

 Komt u vanuit Hoorn/Den Helder? Loop dan tegen de richting van de trein in. 

 Aan het einde van het perron loopt het pad schuin af. 

 Sla rechtsaf en volg de gidslijn tot de taxistandplaats. 

 

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

 

Contact met Visio 

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

heerhugowaard@visio.org. 

 

 

 

https://9292.nl/
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