Routebeschrijving naar SAMEN
SAMEN, bureau voor loopbaanontwikkeling
W.M. Dudokweg 27b
1703 DA HEERHUGOWAARD
T. 072-743 25 52 of 06-1299 8085 (Yvonne) of 06-510 150 41 (Ester).
Met de trein
Vanaf station Heerhugowaard loopt u richting de taxistandplaats. U houdt rechts aan en
loopt langs o.a. het Medisch Diagnostisch Centrum. Vervolgens steekt u de kruising over. Passeer
Het Zakenstation aan uw rechterhand en loop nog 100 meter door. Ons pand vindt u direct op de
hoek aan uw rechterhand. Wij zitten op nummer 27b, begane grond.
Met de auto
Voor de deur kunt gratis parkeren.
Vanuit het zuiden, via de A9 en Alkmaar
U volgt op de A9 de borden richting Heerhugowaard. De A9 gaat voorbij Alkmaar over in
de N242. Deze volgt u tot de afslag Heerhugowaard / Obdam / bedrijventerrein
Beveland. U gaat hier rechtsaf (Westtangent).
U gaat vervolgens bij de tweede verkeerslichten linksaf . Daarna neemt u de tweede weg
rechtsaf. Dit is de W.M. Dudokweg. U vindt ons na 300 meter aan uw linkerhand, in de bocht van
de weg.
Vanuit het noorden (Den Helder), via de ring Alkmaar
Vanuit Den Helder rijdt u richting Alkmaar en volgt op de ring van Alkmaar de borden
Heerhugowaard. U komt dan op de N242 ten zuiden van Heerhugowaard uit en neemt de
afslag Heerhugowaard/Obdam. U gaat hier rechtsaf (Westtangent).
U gaat vervolgens bij de tweede verkeerslichten linksaf . Daarna neemt u de tweede weg
rechtsaf. Dit is de W.M. Dudokweg. U vindt ons na 300 meter aan uw linkerhand, in de bocht van
de weg.
Vanuit het noorden (Den Helder via Schagen), via de N9 / N248 / N241
Op de N241 volgt u de borden Heerhugowaard. U komt dan op de N242 ten noorden van
Heerhugowaard uit. U neemt de afslag naar links, Heerhugowaard (P + R). Na de
spoorbaan neemt u de eerste afslag rechts (Stationsplein). Neem de 1e rechts, dat is de W.M.
Dudokweg en draai in de eerste bocht van de weg naar rechts ons parkeerterrein op.
Vanuit Hoorn via N507 / Braken
Op de N507 volgt u de borden Heerhugowaard. Neem op de Krusemanlaan de tweede
afslag op de rotonde naar N507/Westtangent. Op het Westtangent slaat u na 2000
meter rechtsaf naar de N507/Zuidtangent. Hierna slaat u direct, nog voor het spoor,
linksaf, dat is het Stationsplein. Neem de 1e rechts, dat is de W.M. Dudokweg en draai in de eerste
bocht van de weg naar rechts ons parkeerterrein op.

