Westeinde 103 1636 VD Schermerhorn. Tel: 072 5020744.
Vanuit het Noorden:
Na de afsluitdijk de A7 volgen.
Afslag 7, de N243 richting Alkmaar nemen (dus aan het einde van de afrit naar rechts).
De N243 blijven volgen tot rotonde. Op de rotonde de 1e afslag, dus rechtsaf, naar
Schermerhorn. (is nog steeds de N243 naar Alkmaar).
Na 4 km. gaat u bij de verkeerslichten en verkeersborden “Schermerhorn” rechtsaf. Vlak
daarna het bruggetje naar rechts over. Nr. 103 ligt ongeveer 200 meter verder aan de
linkerzijde.
(Honderd meter verder aan de linkerkant is een parkeerterreintje)
Terug:
Dorp uit en linksaf de N243 op richting Hoorn / Purmerend.
Einde weg bij rotonde linksaf, de N243 richting Hoorn.
De A7 op richting Leeuwarden.
Vanuit Schagen / Alkmaar Noord / Sint-Pancras
De N245 richting Alkmaar / Haarlem volgen tot de verkeerslichten waarbij u linksaf kunt
slaan de N508 op, richting Hoorn / Heerhugowaard.
Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor. Daarna links voorsorteren en bij de volgende
verkeerslichten linksaf slaan de N242 op, dit is de Ring Alkmaar richting Hoorn /
Haarlem.
*Vervolgens de afslag Zaanstad / Purmerend / Hoorn nemen. Bij de verkeerslichten
linksaf slaan, richting Hoorn (N243) en vervolgens rechtdoor, richting Stompetoren /
Hoorn N 243.
Na ongeveer 7 kilometer zie je drie molens aan je rechterhand. Daar bij de
verkeerslichten linksaf slaan naar Schermerhorn (staat aangegeven op de
verkeersborden).
Vlak daarna het bruggetje naar rechts over. Nr. 103 ligt ongeveer 200 meter verder aan
de linkerzijde. (Honderd meter verder aan de linkerkant is een parkeerterreintje)
Terug:
Dorp uit , bruggetje over naar links en bij de verkeerslichten rechtsaf de N243 op richting
Alkmaar.
Na zo'n 7 kilometer bij verkeerslichten rechtdoor, bij de verkeerslichten vlak daarna op
de kruising rechtsaf slaan, de N242 op, richting Schagen / Heerhugowaard.
Na ongeveer 2 km. vlak voor viaduct de afslag nemen naar de N508 (richting
Heerhugowaard-Zuid /Sint-Pancras /Broek op Langedijk /Schagen /Den Helder). Direct
na de bocht bij de verkeerslichten rechtsaf slaan (richting Broek op Langedijk / StPancras / Schagen / Den Helder), bij de volgende verkeerslichten en de verkeerslichten
daarna, rechtdoor. Aan het einde van deze weg bij de verkeerslichten rechtsaf slaan, de
N245 op (Alkmaar Noord / Broek op Langedijk / Schagen).

Vanuit Noord- en Zuid Scharwoude en Heerhugowaard:
De ringweg N242 op.
Zie verder hierboven bij *
Terug:
Dorp uit, bruggetje over naar links en bij de verkeerslichten rechtsaf de N243 op richting
Alkmaar.
Na zo'n 7 kilometer bij verkeerslichten rechtdoor , bij de verkeerslichten vlak daarna op
de kruising rechtsaf slaan, de N242 op, richting Schagen / Heerhugowaard.
Vanuit Haarlem e.o. :
** De A9 volgen naar Alkmaar. Ring Oost / Heerhugowaard kiezen (is rechtdoor). Deze
weg blijven volgen. Nadat je over een brug (het Noord Hollands kanaal) bent gereden
vast rechts voorsorteren om ongeveer 1 km. verder, direct na viaduct, de afslag Hoorn N
243 te nemen. Die nemen. Het is een korte uitvoegstrook!. Meteen daarna bij
verkeerslichten linksaf richting Hoorn /Stompetoren N 243 en bij de verkeerslichten
daarna rechtdoor, zelfde richting. Dan rijd je dus op de N 243.
Na ongeveer 7 kilometer zie je drie molens aan je rechterhand. Daar bij de
verkeerslichten linksaf slaan naar Schermerhorn (staat aangegeven op de
verkeersborden).
Vlak daarna het bruggetje naar rechts over. Nr. 103 ligt ongeveer 200 meter verder aan
de linkerzijde. (Honderd meter verder aan de linkerkant is een parkeerterreintje)
Terug:
Dorp uit , bruggetje over naar links en bij de verkeerslichten rechtsaf de N243 op richting
Alkmaar.
Na zo'n 7 kilometer bij verkeerslichten rechtdoor , bij de verkeerslichten vlak daarna op
de kruising ook rechtdoor en vlak na de kruising de afslag nemen naar Haarlem. Dan rijd
je weer op de ring Alkmaar en rijd je vanzelf de brug over het Noord Hollands Kanaal
over en is rechtdoor de A 9 naar Haarlem.
Vanuit Rotterdam, Den Haag:
Of:
A4 richting Amsterdam, vervolgens Haarlem A5, Haarlem / Alkmaar A9,
Zie verder hierboven vanuit Haarlem **
Of:
A4 volgen tot de Ringweg Amsterdam, de A10.
Rechter banen richting Zaanstad / Leeuwarden, A 10 West volgen.
Na de Coentunnel, de linker banen, de A8 (richting Zaanstad / Purmerend /
Leeuwarden)volgen.
Vervolgens de A 7, richting Purmerend / Leeuwarden volgen.
Zie verder hieronder bij ***.
Terug:
Of:
Via Haarlem, zie boven. En vervolgen via A5 en A4, richting Den Haag.
Of:
Via ringweg Amsterdam:
Het dorp uit en linksaf de N243 richting Hoorn / Purmerend op. Aan het einde bij rotonde
rechtsaf richting Purmerend. Rechtdoor. Aan het einde, na passeren dorp
MiddenBeemster linksaf richting Purmerend / Hoorn. Tweede afslag links, de N244
richting Amsterdam /Hoorn op. Bij de eerste rotonde linksaf de A7 op richting
Amsterdam. Vervolgens de A8 richting Amsterdam. Daarna A10 West (Den Haag),door
de Coentunnel. Vervolgens afslaan naar de A4 richting Den Haag.

Vanaf de A2 (Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Breda):
De A2 volgen tot aan de Ringweg Amsterdam, de A10.
A10 Oost (Zaanstad) volgen. Vervolgens A10 Noord (Zaanstad / Purmerend) volgen.
Daarna de A8 (richting Zaanstad /Purmerend / Leeuwarden). Vervolgens de A7 (richting
Purmerend / Leeuwarden).
Zie verder hieronder bij ***
Terug:
Het dorp uit en linksaf de N243 richting Hoorn / Purmerend op. Aan het einde bij rotonde
rechtsaf richting Purmerend. Rechtdoor. Aan het einde, na passeren dorp Midden
Beemster linksaf richting Purmerend / Hoorn. Tweede afslag links, de N244 richting
Amsterdam / Hoorn op. Bij de eerste rotonde linksaf de A7 op richting Amsterdam.
Daarna de A8 richting Amsterdam.
Vervolgens A10 Noord (Amersfoort / Utrecht), door de Zeeburgertunnel. Dan A10 Oost
(o.a. Utrecht) en vervolgens afslaan naar de A2 richting Utrecht.
Vanaf de A1 (Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle):
De A1 volgen tot aan de Ringweg Amsterdam, de A10.
A10 Noord (Zaanstad / Purmerend) volgen.
Daarna de A8 (richting Zaanstad / Purmerend/ Leeuwarden). Vervolgens de A7 (richting
Purmerend / Leeuwarden).
Zie verder hieronder bij ***
Terug:
Het dorp uit en linksaf de N243 richting Hoorn / Purmerend op. Aan het einde bij rotonde
rechtsaf richting Purmerend. Rechtdoor. Aan het einde, na passeren dorp Midden
Beemster linksaf richting Purmerend / Hoorn. Tweede afslag links, de N244 richting
Amsterdam / Hoorn op. Bij de eerste rotonde linksaf de A7 op richting Amsterdam.
Daarna de A8 richting Amsterdam.
Vervolgens A10 Noord. Direct na de Zeeburgertunnel afslaan naar de A1 richting
Amersfoort.
*** Op de A7 afslag 6, de N 244, nemen. Volgen richting Middenbeemster, dat betekent
bij de eerste rotonde linksaf slaan en bij de volgende rotonde rechtdoor rijden. Daarna de
eerste afslag naar Middenbeemster nemen. Aan het einde van de afrit rechtsaf en iets
verderop in de bocht rechtsaf het dorp Middenbeemster in. Rechtdoor rijden, ook bij de
rotonde in Noord Beemster rechtdoor (in totaal ongeveer 5 kilometer ) Volgende rotonde
driekwart rond = linksaf richting Schermerhorn, de N243.
Ongeveer 4 kilometer verder bij de stoplichten en borden, Schermerhorn rechtsaf
inslaan. Vlak daarna het bruggetje naar rechts over. Nr. 103 ligt ongeveer 200 meter
verder aan de linkerzijde. (Honderd meter verder aan de linkerkant is een
parkeerterreintje)

