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ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET LEERWERKBURO - HEERHUGOWAARD
LeerWerkburo
W.M. Dudokweg 2 (tegenover de Kwantum)
1703 DB Heerhugowaard
Ons kantoor ligt op 5 minuten loopafstand van station Heerhugowaard en is goed bereikbaar per trein
of bus.
Met de AUTO:
Vanaf Alkmaar: Vanaf de A9 richting Alkmaar, houdt u Heerhugowaard aan. U komt dan op de N242.
Dan neemt u de afslag Heerhugowaard/Opdam rechts naar boven. U rijdt op de Westtangent. Hier
neemt u bij het 2e stoplicht de afslag naar links. Op de G. Rietveldweg slaat u aan het einde van de weg
rechts af. U vindt direct aan uw rechterhand ons parkeerterrein.
Vanaf Schagen/Hoorn: U volgt de route richting Heerhugowaard op de N242. Hier neemt u de afslag
Station Heerhugowaard/Centrum. Eenmaal over de spoorovergang, gaat u bij het 1e stoplicht rechts. U
rijdt nu op de Westtangent. Daarna gaat u bij het 1e stoplicht rechts. U rijdt de G. Rietveldweg op. U
slaat aan het einde van de weg rechts af. U vindt direct aan uw rechterhand ons parkeertterrein.

Op ons terrein kunt u gratis parkeren. De koffie/thee staat voor u klaar!

Met de TREIN:
Vanuit Alkmaar neemt u de (stop)trein richting Heerhugowaard.
Eenmaal op het perron gaat u met de looproute mee naar het Stationsplein. Deze loopt u af naar het
ING gebouw aan uw rechterzijde. Hier steekt u de kruizing met de Zuidtangent over. U vervolgt uw
route over het Stationsplein. Als deze weg zich na +/- 200 meter splitst, dan houdt u de W.M.
Dudokweg aan uw rechterhand aan. Na +/-200 meter vindt u het LeerWerkburo aan uw linkerhand,
tegenover de Kwantum (rechterhand)
Vanuit Hoorn: Eenmaal op het perron gaat u met de looproute mee en steekt u de spoorwegovergang
over. U loopt over het Stationsplein in de richting van het ING gebouw. Hier steekt u de kruizing met de
Zuidtangent over en vervolgt uw route over het Stationsplein. Als deze weg zich na +/- 200 meter
splitst, dan houdt u de W.M. Dudokweg aan uw rechterhand aan. Na +/-200 meter vindt u het
LeerWerkburo aan uw linkerhand, tegenover de Kwantum (rechterhand).

