Adres en Route
Het adres van De Hofschuur is Hofweg 12, 1452 AG Ilpendam.
Dichtbij uitvalswegen zoals de A10, A2, A6 en A7. Ook bereikbaar met openbaar
vervoer.
Route vanuit Amsterdam - via IJtunnel
Voeg in op de IJtunnel en volg de S116, richting Volendam. Houdt links aan bij
nieuwe Leeuwarderweg/ N247.
Na 2,2 km. sla linksaf richting Kanaaldijk / N235. Volg de weg tot aan het vierde
stoplicht en sla hier rechtsaf. Bij de kruising, meteen naar rechts en sla dan
linksaf naar de Kerkstraat. Rijd vervolgens het dorp uit over de brug. Rijd
vervolgens het het dorp uit over de brug. Vervolg de weg rechtdoor op de
Hofweg.
De Hofschuur bevindt zich aan de rechterkant op nummer 12.
Uw herkenningspunt is een mintgroen houten huis. De Hofschuur ligt rechts ten
opzichte van dit huis.
Route vanuit Amsterdam - via Coentunnel
Houdt in de Coentunnel rechts aan en en volg de A10. richting Volendam. Neem
de afslag naar de S116/N247.
Ga bij de stoplichten linksaf richting Nieuwe Leeuwarderweg/ N247. Volg de
N247 en sla linksaf naar de Kanaaldijk/N235.
Volg de weg tot aan het vierde stoplicht en sla hier rechtsaf. Bij de kruising,
meteen naar rechts en sla dan linksaf naar de Kerkstraat. Rijd vervolgens het
dorp uit over de brug. Vervolg de weg rechtdoor op de Hofweg (zie tekst
hierboven).
Route vanuit Utrecht
Ga de Ring Utrecht/A2/E35 op in Leidsche Rijn vanaf de Waterlinieweg. Ga
verder op de A2/E35 naar Amsterdam-Noord, Amsterdam. Neem afrit Volendam
vanaf de A10/E35. Volg de 2 rechterrijstroken om rechtsaf te slaan naar de
Nieuwe Leeuwarderweg/de N247 (borden naar Volendam/Marken).
Na 2,2 km. sla linksaf richting Kanaaldijk / N235. Volg de weg tot aan het vierde
stoplicht en sla hier rechtsaf. Bij de kruising, meteen naar rechts en sla dan
linksaf naar de Kerkstraat. Rijd vervolgens het het dorp uit over de brug. Vervolg
de weg rechtdoor op de Hofweg (zie tekst hierboven).
Openbaar vervoer
Vanaf het Amsterdam Centraal Station neemt u metro 52 (Noord/Zuidlijn) en
stapt u uit bij halte Noord. Daar stapt u over op bus 304, 307 of 308 en stapt u
uit bij halte Ilpendam, Dorp. Na telefonisch contact haal ik u bij aankomst op
met de auto.
Parkeren bij de Hofweg
De Hofschuur bevindt zich buiten de bebouwde kom. U kunt uw auto gratis
parkeren langs de weg op de parkeerinham.

