
Adres en routebeschrijving: 

Bezoek Agriport 

Zie ook Google Maps / Bezoek Agriport 

(Petra Barendse: 06-20475768)  

     

Kwekerij Barendse-DC 

                  Agriport 611 (navigatie:  Flevoweg / Agriport) 

                                                                  1775 TK Middenmeer 

 

Routebeschrijving vanuit Noorden (Den Oever, Wieringerwerf):                                                                                                         

Neem op de A7 afslag 12 Middenmeer. Onderaan de afslag rechts.                                                                                                   

Neem ¾ rotonde, daarna direct links de Cultuurweg op.                                                                                                                                               

Ga onder de A7 door. Bij T-splitsing rechtsaf de Flevoweg op.                                                                                                                    

Rij de Flevoweg helemaal uit (ca. 4 km.) (Dit is parallel aan de A7 in zuidelijke richting).                                                                                 

Helemaal aan het einde van de Flevoweg ziet u links kwekerij Barendse-DC.                                                                                                

Bij de grote grijze tank is parkeergelegenheid en wordt u ontvangen voor de excursie. 

Routebeschrijving vanuit Zuiden (Amsterdam):                                                                                                                                            

U rijdt op de A7 in noordelijke richting. Neem op de A7 afslag 11 Medemblik.                                                                                               

Ga onderaan de afslag rechts.                                                                                                                                                                       

Direct bij de verkeerlichten (tegenover grasdrogerij Hartog), links de dijk door.                                                                                                        

U rijdt nu het Agriportgebied in.                                                                                                                                                                              

Rij de weg Agriport helemaal uit, ca. 3 km. (Voorbij Kwekerij de Wieringermeer met de groene tanks rechts van u).                                                  

Met alle bochten mee, voorbij het bord “Agriport A7 UIT”, rijdt u parallel aan de A7. (Wees niet bang dat u de A7 weer op rijdt).                                                                                

Op de brug ziet u kwekerij Barendse-DC al liggen.                                                                                                                                                             

Bij de grote grijze tank is parkeergelegenheid en wordt u ontvangen voor de excursie.  

Routebeschrijving vanuit Aartswoud:                                                                                                                                                            

Volg de Westfriesedijk (N239) richting Medemblik.                                                                                                                                                   

Over de A7, bij de verkeerslichten (tegenover grasdrogerij Hartog), linksaf de dijk door.                                                                                      

U rijdt nu in het Agriportgebied. Deze weg ‘Agriport’ helemaal volgen.                                                                                                                 

(Voorbij kwekerij De Wieringermeer met de groene tanks, rechts van u).                                                                                                               

Met alle bochten mee, voorbij het bord “Agriport A7 UIT” rijdt u parallel aan de A7. (Wees niet bang dat u de A7 weer op rijdt).                                                                                      

Op de brug ziet u kwekerij Barendse-DC al liggen.                                                                                                                                                         

Bij de grote grijze tank is parkeergelegenheid en wordt u ontvangen voor de excursie.  

Routebeschrijving vanuit Z-Westen (Alkmaar, Heerhugowaard):                                                                                                                   

Rij de Alkmaarseweg (N242) helemaal uit tot de rotonde van Middenmeer.                                                                                                     

Neem deze rotonde ¼, daarna direct links de Cultuurweg op.Ga onder de A7 door. Bij T-splitsing rechtsaf de Flevoweg op.Rij 

de Flevoweg helemaal uit (ca. 4 km.) (Dit is parallel aan de A7 in zuidelijke richting). Helemaal aan het einde van de Flevoweg 

ziet u links kwekerij Barendse-DC. Bij de grote grijze tank is parkeergelegenheid en wordt u ontvangen voor de excursie.  

Routebeschrijving vanuit N-Westen (Schagen):                                                                                                                                   

Rij de Schagerweg (N248) helemaal uit tot de rotonde van Middenmeer.                                                                                                      

Neem de rotonde ¼ richting centrum Middenmeer.Volg de hele weg door het centrum van Middenmeer.                                                        

Neem aan het einde van de weg de rotonde ½ .                                                                                                                                                                 

Ga direct linksaf de Cultuurweg op.                                                                                                                                                                      

Ga onder de A7 door. Bij T-splitsing rechtsaf de Flevoweg op.                                                                                                                               

Rij de Flevoweg helemaal uit (ca. 4 km.) (Dit is parallel aan de A7 in zuidelijke richting).                                                                            

Helemaal aan het einde van de Flevoweg ziet u links kwekerij Barendse-DC.                                                                                                  

Bij de grote grijze tank is parkeergelegenheid en wordt u ontvangen voor de excursie.  


