
 

Routebeschrijving naar SAMEN                               
SAMEN Bureau voor loopbaanontwikkeling   
Nieuwenhoven 9 
1761 HV Anna Paulowna  
T. 072 743 25 52   
 
Met de trein  
9 minuten lopen. 
Vanaf station Anna Paulowna loopt u richting de taxistandplaats.  
Sla linksaf naar de Stationsweg (190 meter), sla rechtsaf op de Nieuweweg (140 meter), na sla linksaf naar 
de Pastoor Philipponastraat (72 meter) en vervolg uw weg naar De Meerling (120 meter), sla linksaf naar 
de Hornstein (170 meter), sla linksaf naar de Nieuwenhoven. 
Nieuwenhoven nummer 9 vind je aan de rechterkant. 
 
Met de auto    
34 minuten vanuit Alkmaar. 
U rijdt vanuit Alkmaar rechtsaf naar de Kanaaldijk op de Rijksweg N9 richting Schagen/Den Helder. U 
passeert onder andere de Hogeschool InHolland en de golfbaan Sluispolder.  
U blijft op deze weg naar het noorden rijden en neemt afslag N248 /N248 richting U76 ’t Zand / Anna 
Paulowna/ Leeuwarden/ Schagerbrug/ Schagen. U passeert aan uw linkerhand een chinees restaurant in 
de Stolpen. U gaat rechtsaf de brug over richting Schagen. Op de rotonde neemt u de 3e afslag naar de 
Anna Paulownaweg / de N249. Deze weg volgt u en u vervolgt rechtdoor uw weg op de rotonde bij ’t 
Zand. U rijdt onder een brug door en bij de eerste rotonde van Anna Paulowna vervolgt u nog altijd 
rechtdoor uw route. Bij de tweede rotonde neemt u de derde afslag. U rijdt Anna Paulowna in via de 
Molenvaart. U passeert het winkelgebied en rijdt alsmaar rechtdoor. Na de S-bocht (chicane) slaat u 
linksaf op De Oorsprong, Vervolgens neemt u gelijk de 1e rechts naar de Nieuwenhoven. Deze rijdt u uit, 
met de bocht mee naar links. SAMEN bevindt zich op huisnummer 9 tegenover het weiland. 
 
 
Vanuit het noorden, 
19 minuten vanuit Den Helder. 
Neem via de Ruyghweg naar de Binnenhaven / N250. Neem vervolgend de Rijksweg N250 richting 
Schagen en Alkmaar. Bij de McDonalds neemt u op de kruising de afslag naar rechts. U rijdt met de bocht 
mee naar de N99. U gaat direct na de brug bij de rotonde de eerste afslag naar rechts richting Breezand. U 
rijdt nu op de Balgweg. U neemt de tweede kruising naar rechts richting Breezand. Dat is de 
Burgemeester Lovinckstraat. Deze rijdt u helemaal uit. U passeert het dorp Breezand. Aan het eind neemt 
u linksaf de Molenvaart. Dee rijdt u rechtdoor. Na de spoorwegovergang neemt u de tweede straat naar 
rechts. U rijdt nu op De Oorsprong, Vervolgens neemt u gelijk weer de 1e rechts naar de Nieuwenhoven. 
Deze rijdt u uit, met de bocht mee naar links. SAMEN bevindt zich op huisnummer 9 tegenover het 
weiland. 
  
Vanuit Hoorn   
37 minuten vanuit Hoorn.  
Neem de snelweg A7 richting Leeuwarden. Neem op de snelweg afslag 13 Wieringerwerf /Slootdorp. 
Bij de afslag neemt u de rotonde driekwart richting Slootdorp. U rijdt nu op de N240 de Nieuwe 
SLuizerweg en passeert Slootdorp. U rijdt door naar Wieringerwaard hier gaat de weg over in de Noord 
Zijperweg. Op de kruising in Wieringerwaard slaat u rechtsaf op de Molenweg. Deze maakt aan het eind 
een scherpe bocht naar links. U rijdt nu op de Kerkweg. Aan het eind gaat u een brug over en rechtdoor 
op de rotonde van Anna Paulowna. U rijdt Anna Paulowna in via de Molenvaart. U passeert het 
winkelgebied en rijdt alsmaar rechtdoor. Na de S-bocht (chicane) slaat u linksaf op De Oorsprong, 
Vervolgens neemt u gelijk de 1e rechts naar de Nieuwenhoven. Deze rijdt u uit, met de bocht mee naar 
links. SAMEN bevindt zich op huisnummer 9 tegenover het weiland. 


