PLATTEGROND HOORN

Met de auto naar Hoornse Haven
Komende over de A7 vanaf Amsterdam, neemt u afslag Hoorn afritnr. 8. Onderaan de weg gaat u rechts, bij het
eerste stoplicht weer rechts. U rijdt nu op het Keern. Achtereenvolgens komt u langs een stoplicht, over het
spoor, wederom langs een stoplicht en over een kruising. U gaat steeds rechtdoor. Dan maakt de doorgaande weg
een slinger, rechts en weer links. U zit op de Westerdijk en ziet aan uw rechterhand het IJsselmeer en links de
Schouwburg “Het Park”. Bij het bord “doorgaand verkeer linksaf” gaat u rechtdoor, neemt u dan de eerste links;
het West. Hier gaat u meteen de eerste rechts, een smal straatje in, de Paardensteeg. Deze gaat over in de
Italiaanse Zeedijk. Aan het eind van deze straat ziet u de Hoofdtoren staan. Rondom deze toren liggen de
schepen van Hollands Glorie afgemeerd.
Gezien de beperkte parkeerruimte (alleen voor vergunninghouders) graag snel laden en/of lossen. U kunt elders
(bewaakt) parkeren, bijvoorbeeld bij schouwburg “Het Park” aan de Westerdijk (zie kaart nr.2)

Met de bus naar Hoornse Haven
Komende over de A7 vanaf Amsterdam, neemt u afslag Hoorn afritnr. 8. Onderaan de weg gaat u rechts, bij het
eerste stoplicht weer rechts. U rijdt nu op het Keern. Achtereenvolgens komt u langs een stoplicht, over het
spoor, wederom langs een stoplicht en over een kruising. U gaat steeds rechtdoor. Dan maakt de doorgaande weg
een slinger, rechts en weer links. U zit op de Westerdijk en ziet aan uw rechterhand het IJsselmeer en links de
Schouwburg “Het Park”. Aan het einde van de Westerdijk gekomen kunt u het beste de buspassagiers laten
uitstappen. De passagiers kunnen lopend via de straat “Achter op ’t zand” de haven bereiken. Daar is de toren ’t
Houten Hoofd te zien. Om deze toren heen liggen de schepen van Hollands Glorie aangemeerd. De bus kan hier
draaien en weer over de Westerdijk terug rijden richting busstation om daar de bus te kunnen parkeren.

