
 

Is deze routebeschrijving duidelijk genoeg? Mail uw feedback naar: klantenservice@livit.nl. Hartelijk dank. 

 
 

Adres 
 

 

Contact 
 

 

Livit Wijk aan Zee Heliomare 
Relweg 51 
1949 EC Wijk aan Zee 
 

 

Telefoon   088 - 245 20 00 
Email        klantenservice@livit.nl 
Website    www.livit.nl 
 

 

 

 

Openbaar vervoer 
 

 

Plan uw route via 9292.nl of bel 0900-9292 
 

Neem de bus vanaf Beverwijk treinstation 
Bus 78 richting Wijk aan Zee Julianaplein 
Uitstappen bushalte Wijk aan Zee, Heliomare 
 

Looptijd 1 minuut 
Loop naar het Heliomare Revalidatiecentrum. Livit bevindt zich hier.  
 

 

Met de auto 
 

 

Plan uw route via Google Maps 
 

Vanuit Amsterdam 
Ga de N200 op richting Haarlem. Vervolg uw weg naar de A200 (borden Haarlem). Volg de 
rechterrijstrook bij het knooppunt Rottepolderplein om de borden A9 richting Den Haag/Alkmaar te 
volgen. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de A9 richting IJmuiden/Alkmaar. Voeg in op de 
A9. Neem na ongeveer 12 kilometer de afslag naar de A22. Op de A22 neemt u afslag Beverwijk 
richting Beverwijk/Velsen-Noord. Sla rechtsaf naar de Velsertraverse/N197 (borden Beverwijk/Wijk 
aan Zee). Neem op de rotonde de derde afslag naar de Zeestraat. Vervolg uw weg naar de 
Verlengde Voorstraat. Weg vervolgen naar de Dorpsduinen. Neem op de rotonde de eerste afslag 
naar de Relweg. Hier vindt u het Heliomare Revalidatiecentrum. Livit bevindt zich hier.  
 

Vanuit Castricum 
Ga de Beverwijkerstraatweg op en vervolg uw weg op de Rijksweg. Ga rechtdoor over drie rotondes. 
Op de vierde rotonde neemt u de eerste afslag naar de Binnenduinrandweg. Neem op op twee 
rotondes de tweede afslag en rijdt door op de Binnenduinrandweg. Neem op de derde rotonde de 
eerste afslag naar de Zeestraat. Vervolg uw weg naar de Verlengde Voorstraat. Weg vervolgen naar 
de Dorpsduinen. Neem op de rotonde de eerste afslag naar de Relweg. Hier vindt u het Heliomare 
Revalidatiecentrum. Livit bevindt zich hier.  
 

Parkeren 
● Op het terrein 
● Houd rekening met betaald parkeren 
● Invalidenparkeerplaatsen aanwezig 
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