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Vanaf A2  

Afslag 201 Vinkeveen 

Doorrijden tot Mijdrecht bij bocht Johnson links af Mijdrecht in. 

Bij Rotonde rechts, bij volgende rotonde links af. 

Doorrijden over vaste brug tot voorrangskruising, rechts af. 

Bochtige weg, volg bordje De Hoef d.i. bij rare driesprong rechts af. 

Dan de eerste weg links de Schattekerkerweg, ook richting sportvelden HSV. 

Doorrijden tot bijna aan de rivier, je passeert een kruising daar recht door. Ons huis is eigenlijk het eerste huis links. 

Parkeren in de berm of bij de sportclub ca 200 m eerder. 

Niet op de parkeerplaats naast ons huis: dit is privéterrein (Vinkenslag). 

 
Vanaf A4/A5. 

Neem afslag Aalsmeer N201. Weg volgen.  

Na Uithoorn, over de brug over de Amstel, dit is Amstelhoek, bij de stoplichten rechtsaf, net voor Esso-benzinestation. 

Meteen weer linksaf, achter benzinestation langs. Weg volgen tot in De Hoef. 

Bij de stoplichten voor de ophaalbrug links af, langs het water (De Hoef Oostzijde). Negeer eerste twee zijwegen net voor 

haakse bocht met rechts zand en grindhandel en ga door naar volgende zijweg links. D.i. de Schattekerkerweg en bordje 

naar HSV. 

Ons huis is het derde huis rechts. 

Parkeren in de berm of bij de sportclub ca. 200 meter van ons huis. 

Niet op de parkeerplaats naast ons huis. Dit is privé terrein. (Vinkenslag) 

 

Vanaf Amstelveen via Uithoorn. 
Volg richting Uithoorn. In Uithoorn doorrijden tot wegwijzer bij stoplichten, linksaf via N201. Na Uithoorn over de brug 

over de Amstel, dit is Amstelhoek, bij de stoplichten rechtsaf, net voor Esso-benzinestation. Meteen weer linksaf, achter 

benzinestation langs. Weg volgen tot in De Hoef. 

Bij de stoplichten voor de ophaalbrug links af, langs het water (De Hoef Oostzijde). Negeer eerste twee zijwegen net voor 

haakse bocht met rechts zand en grindhandel en ga door naar volgende zijweg links. D.i. de Schattekerkerweg en bordje 

naar HSV. 

Ons huis is het derde huis rechts. 

Parkeren in de berm of bij de sportclub ca. 200 meter van ons huis. 

Niet op de parkeerplaats naast ons huis. Dit is privéterrein. (Vinkenslag) 

 

Vanaf Alphen a/d Rijn 

Neem N231 via Nieuwkoop. Rij op alle rotondes rechtdoor. In De Hoef direct over de ophaalbrug rechtsaf, langs het 

water ( De Hoef Oostzijde). Negeer eerste twee zijwegen net voor haakse bocht met rechts zand en grindhandel en ga 

door naar de volgende zijweg links. D.i. de Schattekerkerweg en bordje naar HSV. 

0ns huis is het derde huis rechts. 

Parkeren in de berm of bij de sportclub ca. 200 meter van ons huis. 

Niet op de parkeerplaats naast ons huis. Dit is privé terrein. (Vinkenslag) 


