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Routebeschrijving naar locatie Wogmeer 48  

 
Vanaf de A9, richting Heerhugowaard rijden, 

De afslag Hoorn, Stompetoren, de N243 naar rechts nemen.  
Volg de N243, na ongeveer 5 km de afslag Rustenburg nemen. 

De weg gaat aan het eind over een brug, direct rechtsaf gaan en óver de klapbrug, en 
dan direct linksaf gaan. Door Rustenburg rijden. Je komt daarna op een hoog 

liggende polderweg en die volg je. Een kronkelende weg.  

Je ziet een bord Wogmeer, na een tijdje een café aan je linkerhand en daar schuin 
tegenover woon ik aan de rechterkant van de weg op nummer 48. Ik woon aan de 

linkerkant van de stolp. 
 

Vanuit Amsterdam en Hoorn: 
Van uit Amsterdam volg je de ring noord, A10, en de borden Purmerend –

Leeuwarden, A8-> A7. Voorbij Purmerend neem je de afslag Avenhorn. Je slaat aan 
het eind van de afrit linksaf en hou links aan, bij het stoplicht ga je weer naar links en 

je komt op de N 243, richting Avenhorn. Na de windmolens neem je het stoplicht 
rechtsaf, richting Heerhugowaard, de N507. Bij de rotonde ga je rechtdoor. Bij het 

derde stoplicht zie je een bord naar links, Wogmeer-west. 
Die afslag neem je en na ongeveer 1 km is daar nummer 48 aan de linkerkant van de 

weg, ik woon aan de linkerkant van de stolp. 
 

Vanuit Heerhugowaard:  

Neem je de Westtangent, richting Obdam, op de rotonde ga je rechtdoor de 
Krusemanlaan in, rij rechtdoor richting Obdam de N507 

Je krijgt een kruising met stoplichten bij Obdam en Hensbroek.  
Ga hier rechtdoor en je neemt de volgende afslag, Wogmeer-west, rechtsaf. 

Na ongeveer 1 km is nummer 48 aan de linkerkant, ik woon aan de linkerkant van de 
stolp. 

 
Heb je geen eigen transport?  

Dan kan ik je halen op het station van Obdam of Heerhugowaard. Dat laatste kan een 
keer overstappen schelen. 

 
Als laatste, neem een uitdraai mee van deze routebeschrijving, verdwalen in Noord-

Holland is vaak het geval! 
Bel als je denkt help ik ben verdwaald! 
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