
 

Routebeschrijving locatie verenigingsavond. 
< “De Groote Weiver” > 

 
De verenigingsavond is in Buurthuis “De Groote Weiver”  
Industrieweg 1a, 1521 NA Wormerveer. (tel. 075-7370100) https://degrooteweiver.nl/.  
De ingang is aan de achterzijde van het complex. 
Er is voldoende parkeerruimte. Er zijn 2* parkeerterreinen, waarvan 1* achter een hek die 
soms gesloten is. 
Hieronder is een uitgebreide routebeschrijving en 2 kaarten.  
De meeste navigatie apparatuur geeft niet de juiste locatie voor het adres! 
 
Vanuit West-Graftdijk (N246): 
Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat (Wormerveer) rechtsaf en meteen (al na een 
tiental meters!) linksaf de industrieweg op. (loopt parallel aan de N246) 
 
*Vervolg: Rij voorbij Rijschool Preeker en ga dan rechtsaf en meteen linksaf het 
parkeerterrein op vóór het complex.  
Loop vervolgens weer een stukje terug en ga linksaf (richting brandweer) en meteen weer 
linksaf richting gebouw. Aan het eind rechtsaf het pad op (tussen het complex en het hek 
bij de brandweer) naar de achterzijde. De ingang is in de hoek (zie pijl).  
Of: 
Rij voorbij Rijschool Preeker én voorbij het eerste parkeerterrein én het voorbij het REM 
eiland gebouw en ga dan vóór de bocht rechtsaf door het hek het parkeerterrein op links 
naast het complex.  
Loop vervolgens aan het eind van het parkeerterrein naar rechts langs de achterzijde van 
het complex. De ingang is ook aan de achterzijde in de hoek (zie pijl).  
>>> Het is mogelijk dat het hek nog dicht is.<<<   
Rij dan terug naar het eerste parkeerterrein vóór het complex. 
 
Vanuit Westzaan/Assendelft (Watertoren) via N246: 
Op de N246 bij de kruising met de Kerkstraat linksaf en meteen (na een tiental meters!) 
weer linksaf de industrieweg op. Dan zie *Vervolg: 
 
Vanuit Uitgeest/Krommenie via N203: 
Vanaf de provinciale weg N203 na het viaduct (van de N246) linksaf richting West-
Graftdijk/Marken Binnen. Na invoegen op de N246 direct naar links voorsorteren voor het 
verkeerslicht. Op deze kruising met de Kerkstraat linksaf en meteen (al na een tiental 
meters!) weer linksaf de industrieweg op. Dan zie *Vervolg: 
 
Vanuit Zaandam/Wormerveer: 
Vanaf de provinciale weg N203 vóór het viaduct (met de N246) rechtsaf richting West-
Graftdijk/Marken Binnen. Na invoegen op de N246 direct links voorsorteren voor het 
verkeerslicht. Op deze kruising met de Kerkstraat linksaf en meteen (al na een tiental 
meters!) weer linksaf de industrieweg op. Dan zie *Vervolg: 
 
Fiets: (vanuit (Kerkstraat) Wormerveer) 
Ga onder de weg door via de fietstunnel. Hou na de bocht rechts aan en rij rechts de 
industrieweg op. Na rijschool Preeker rechtsaf, even doorrijden en dan weer linksaf, aan 
het eind rechtsaf via het pad langs het gebouw en het hek (bij de brandweer).  
(zie route op kaart). Aan het eind kunt u de fiets neerzetten. 
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