Routebeschrijving naar SAMEN
SAMEN, Bureau voor loopbaanontwikkeling
J. Duikerweg 9d
1703 DH HEERHUGOWAARD
T. 072 743 25 52
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. U
passeer Het Zakenstation aan uw rechterhand en loop nog 100 meter door. Vervolgens volgt
er flauwe bocht naar links naar de W.M Dudokweg. Loop 500 meter rechtdoor en steek de
kruising over. U bevindt zich op de J. Duikerweg. Aan uw linkerhand passeert u
een kantoorcomplex met de naam Het RIF (dit is voor de McDonalds). Neem de lift of de trap
naar de tweede verdieping. Sla linksaf de gang in. Aan het eind bevindt zich ons kantoor.
Meldt u bij onze receptie.
Met de auto
SAMEN beschikt over drie parkeerplaatsen voor het gebouw Het Rif waar ons kantoor zich
bevindt. Parkeert u gerust hier uw auto voor de duur van uw afspraak.
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. U houdt rechts aan naar de
Westtangent en vervolgt uw weg op de Westtangent. U gaat vervolgens bij het
eerste verkeerslicht linksaf, richting de Abe Bonnemaweg . Daarna neemt u de eerste afslag
rechts naar de J. Duikerweg. Rijdt vervolgens 200 meter rechtdoor en sla rechtsaf om op de
J. Duikerweg te blijven. U passeert de McDonald’s aan uw rechterhand. Neem de eerste
afslag rechtsaf naar het kantoorcomplex Het RIF. U kunt voor de deur parkeren op naam van
SAMEN. Ons kantoor vind u op de tweede verdieping van het kantoorcomplex op nummer
9d.
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 houdt rechts aan richting de Westtangent. U
gaat vervolgens bij het eerste verkeerslicht linksaf, richting de Abe Bonnemaweg . Daarna
neemt u de eerste afslag rechts naar de J. Duikerweg. Rijdt vervolgens 200 meter rechtdoor
en sla rechtsaf om op de J. Duikerweg te blijven. U passeert de McDonald’s aan uw
rechterhand. Neem de eerste afslag rechtsaf naar het kantoorcomplex Het RIF. U kunt voor
de deur parkeren op naam van SAMEN. Ons kantoor vind u op de tweede verdieping van het
kantoorcomplex op nummer 9d.
Vanuit het noorden (Den Helder via Schagen), via de N9 / N248 / N241
Op de N241 volgt u de borden naar Heerhugowaard. Neem de eerste afslag op de rotonde
naar de Provincialeweg/de N242. U komt dan op de N242 ten noorden van Heerhugowaard
uit oftewel de Westerweg. Vervolg uw weg op de Westerweg/de N242 en houdt de 2
linkerrijstroken aan om linksaf te laan. Sla vervolgens linksaf naar de Zuidtangent. Rijdt
vervolgens 400 meter rechtdoor en sla rechtsaf naar het Stationsplein. Rijdt 200 meter door
en sla rechtsaf naar de W.M. Dudokweg. Rijdt vervolgens 700 meter en vervolg uw weg naar
de J. J. P. Oudweg. Sla daarna linksaf op de K. P. C. de Bazelweg. Rijdt nog 200 meter door
en sla linksaf naar de J. Duikerweg en neem gelijk de eerste rechts naar het kantoorcomplex
Het RIF. U kunt voor de deur parkeren op naam van SAMEN. Ons kantoor vind u op de
tweede verdieping van het kantoorcomplex op nummer 9d.

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. Neem op de volgende rotonde de
tweede afslag om op de Westtangent te blijven en vervolg uw weg rechtdoor. Sla vervolgens
rechtsaf naar de G. Rietveldweg en rij 300 meter rechtdoor. Sla vervolgens linksaf naar de J.
J. P. Oudweg. Sla daarna linksaf op de K. P. C. de Bazelweg. Rijdt nog 200 meter door en
sla linksaf naar de J. Duikerweg en neem gelijk de eerste rechts naar het kantoorcomplex
Het RIF. U kunt voor de deur parkeren op naam van SAMEN. Ons kantoor vind u op de
tweede verdieping van het kantoorcomplex op nummer 9d.

