
 
 
Routebeschrijving  

 

Bestemming:  

Genuahaven, 1448 KK Purmerend 

Grand café Heel Europa 0299-459451 

 

Met de fiets vanuit het centrum van Purmerend 

 Vanaf de Tramplein neemt u de Melkwegbrug richting de 

wijk Weidevenne. Direct na de brug ligt ons hoge complex 

Heel Europa aan uw rechterhand 

 

Met de fiets vanuit het centrum van Weidevenne  

 Neem bij het station de Melkweg, richting centrum  

 Het complex Heel Europa ligt aan de Melkweg vlak voor de 

Melkwegbrug. 

 

Vanuit het centrum met de auto van Weidevenne 

 Rijd naar Laan der Continenten 

 Neem de tweede afslag op de rotonde richting Neck 

 Neem na 220 meter de eerste afslag op de rotonde richting Neck 

 Na 350 meter volg de Oude Provincialeweg 

 Onder de snelweg door en bij de rotonde de eerste afslag Wolgalaan 

 Na + 600 meter bereikt u ons hoge complex Heel Europa aan de Genuahaven 

 

Vanuit het centrum van Purmerend met de auto (Gedempte Singelgracht) 

 Neem de afslag naar de Neckerdijk en rijd over de Sluisbrug over het Noordhollands kanaal 

 Neem de + 350 meter de rotonde driekwart, u rijdt nu op de Wolgalaan 

 Na + 600 meter bereikt u ons hoge complex Heel Europa aan de Genuahaven 

 

Via A7 komende met de auto vanuit de richting Hoorn 

 Neem afslag 4 Purmerend Zuid 

 Neem na 450 meter de eerste afslag op de rotonde naar Laan der 

Continenten/Neck 

 Na 320 meter rechts afbuigen naar de oude Provincialeweg 

 Sla na 600 meter rechtsaf naar de Wolgalaan 

 Na + 600 meter bereikt u ons hoge complex Heel Europa Genuahaven.  

 

Via A7 komende met de auto vanuit de richting Zaandam 

 Neem afslag 4 Purmerend Zuid 

 Neem na 500 meter de derde afslag op de rotonde naar Laan der 

Continenten/Purmerend 

 Neem na 250 meter de eerste afslag op de rotonde naar Laan der 

Continenten/Neck 

 Na 320 meter rechts afbuigen naar de oude Provincialeweg 

 Sla na 600 meter rechtsaf naar de Wolgalaan 

 Na + 600 meter bereikt u ons hoge complex Heel Europa aan de Genuahaven.  

 

 

 

 


