
 

 

 

Routebeschrijving De Bloesem Wognum 

Met de auto vanuit Hoorn, Stede Broec, Alkmaar of Purmerend 

Komt u vanuit Hoorn-Kersenboogerd of Stede Broec dan rijdt u via de Westfrisiaweg richting de A7. Het 

stoplicht voor de A7 neemt u rechtsaf, richting Wognum.  

Komt u vanuit Hoorn-Risdam dan neemt u het stoplicht richting Wognum rechtdoor. 

Komt u vanuit Alkmaar of Purmerend dan neemt u op de snelweg A7 afslag Hoorn-Noord en Enkhuizen. Bij 

de eerste stoplicht gaat u linksaf richting Wognum. 

Aan het eind van deze weg bij de T-splitsing volgt u het bord Wognum linksaf. U gaat dan onder de A7 en 

neemt de eerste afslag rechts op de rontonde. De volgende rotonde gaat u rechtdoor. Op de derde rotonde 

neemt u de derde afslag. U rijdt dan op de Verlengde kerkweg. U komt dan bij een kruising, waar u 

rechtdoor gaat. Dit is de Kerkweg. Op de volgende rotonde neemt u wederom de eerste afslag, 

Conferencelaan en ziet u het multifunctionele gebouw De Bloesem al staan. Aan de lange zijde voorbij 

basisschool De Speelwagen vindt u de hoofdingang. 

Met de auto vanuit Medemblik of Middenmeer 

Vanuit Medemblik of Middenmeer gaat u de richting Hoorn via de A7. U neemt de afslag Wognum - 

Nibbixwoud. De rotonde gaat u driekwart rond richting Wognum. Op de volgende rotonde neemt u de eerste 

afslag rechts. U rijdt dan op de Verlengde kerkweg. U komt dan bij een kruising, waar u rechtdoor gaat. Dit is 

de Kerkweg. Op de volgende rotonde neemt u wederom de eerste afslag, Conferencelaan en ziet u het 

multifunctionele gebouw De Bloesem al staan. Aan de lange zijde voorbij basisschool De Speelwagen vindt 

u de hoofdingang. 

Met het openbaar vervoer vanaf station Hoorn 

Vanaf station Hoorn is het Kinderpraktijk Theone te bereiken met buslijn 12, richting Hoogwoud. U stapt uit 

bij de halte Verlengde Kerkweg. Vanaf de halte loopt u de Kerkweg in. Hier loopt u ongeveer 300 meter 

richting de rotonde en aan u rechterhand ziet u het multifunctionele gebouw De Bloesem al staan. Aan de 

lange zijde voorbij basisschool De Speelwagen vindt u de 

hoofdingang. Vanaf de bushalte is het ongeveer 5 minuten 

lopen.  

 

 

 


