
ROUTEBESCHRIJVING NAAR HET LEERWERKBURO – HEERHUGOWAARD 

LeerWerkburo 

Jan Duikerweg 15 - begane grond 

1703 DH Heerhugowaard 

 

MET DE AUTO 

Vanaf Alkmaar:  

Vanaf de A9 richting Alkmaar, houd je Heerhugowaard  

aan. Je komt dan op de N242. Neem de afslag  

Heerhugowaard/Opdam rechts naar boven. Je rijdt  

dan op de Westtangent. Hier neem je bij het 2e stoplicht  

de afslag naar links. Op de G. Rietveldweg sla je op de  

eerste kruising linksaf de Jan Duikerweg op. Vóór de Mc Donalds zie je het LeerWerkburo aan je 

linkerhand op nummer 15. Voor het pand kan je de auto gratis parkeren.  

Vanaf Schagen/Hoorn: 

Je volgt de route richting Heerhugowaard op de N242. Hier neem je de afslag station 

Heerhugowaard/centrum. Eenmaal over de spoorovergang, ga je bij het 1e stoplicht rechts naar de 

Westtangent. Daarna ga je bij het 1e stoplicht weer rechts. Je rijdt de G. Rietveldweg op. Hier sla je 

op de eerste kruising linksaf de Jan Duikerweg op. Vóór de Mc Donalds zie je het LeerWerkburo aan 

je linkerhand op nummer 15. Voor het pand kan je de auto gratis parkeren. 

 

MET DE TREIN 

Vanuit Alkmaar, Schagen of Hoorn neem je de trein naar Heerhugowaard. Vanaf hier loop je 1,3 km 

naar het kantoor. Loop naar het stationsplein, waar ook de bussen vertrekken. Loop het stationsplein 

af naar het ING-gebouw aan je rechterzijde. Hier steek je de kruising met de Zuidtangent over. 

Vervolg de route over het Stationsplein. Als deze weg zich na +/- 200 meter splits, dan houd je de 

W.M. Dudokweg aan de linkerkant aan. Na ongeveer 500 meter gaat deze straat over in de Jan 

Duikerweg. Je blijft rechtdoor lopen totdat je vóór de Mc Donalds aan je linkerhand het 

LeerWerkburo vindt op nummer 15. Het pand is gevestigd op de begane grond.  

 

 
De looproute van station Heerhugowaard (A) naar het  

kantoor van het LeerWerkburo op de Jan Duikerweg 15 (B) 

 

Vanaf het station kun je ook elk kwartier bus 162 nemen maar de uitstaphalte verkort de wandeling 

niet. 

Het LeerWerkburo is gevestigd in het pand op de begane grond aan de linkerkant na binnenkomst. 

Hoewel de hoofdingang van het gebouw een kleine trap heeft, kun je als je minder mobiel bent ook 

een lift nemen voor de paar treden naar de voordeur.  


