Routebeschrijving TAKE OFF Music Event

Vanuit Den Haag/Rotterdam:













volg A44/A4 richting Amsterdam
vanaf Knooppunt Burgerveen A4 richting Amsterdam
neem afslag 3+3a richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
volg afslag 3 richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
volg Ring Hoofddorp/Hoofddorp/Heemstede/N201
volg Ring Hoofddorp Noord/Heemstede/N201
aan het einde van deze weg/afslag gaat U linksaf richting Ring Hoofddorp/Heemstede/N201
bij verkeerslichten rechtdoor (sorteer vast linksvoor)
onder spoorwegviaduct door bij verkeerslichten linksaf richting Centrum
direct rechtsaf bij volgende verkeerslichten richting Centrum
volg deze weg (Kruisweg) na ca. 1 km volg de weg naar links (Wilhelminalaan)
in/na de bocht naar rechts ziet U aan Uw rechterhand al een bovengrondse parkeergarage, hiervoor moet U na de




bocht rechtsaf: P-Raadhuis
Hierachter bevindt zich het Cultuurgebouw en festival terrein.
rijdt U door, op de rotonde 1e afslag = P-Polderplein
(ondergrondse parkeergarage) en de 2e afslag = P4Meren

(ondergrondse parkeergarage)

Vanuit Alkmaar:













volg A9 richting Amsterdam/Utrecht/Schiphol
vanaf Knooppunt Raasdorp volg A5 richting Rotterdam/Den Haag/Hoofddorp
bij Knooppunt De Hoek neem afslag 3+3a richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
volg afslag 3 richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
rechts aanhouden richting Ring Hoofddorp/Hoofddorp/Heemstede/N201
volg Ring Hoofddorp Noord/Heemstede/N201
aan het einde van deze weg/afslag gaat U linksaf richting Ring Hoofddorp/Heemstede/N201
bij verkeerslichten rechtdoor (sorteer vast linksvoor)
onder spoorwegviaduct door bij verkeerslichten linksaf richting Centrum
direct rechtsaf bij volgende verkeerslichten richting Centrum
volg deze weg (Kruisweg) na ca. 1 km volg de weg naar links (Wilhelminalaan)
in/na de bocht naar rechts ziet U aan Uw rechterhand al een bovengrondse parkeergarage, hiervoor moet U na de




bocht rechtsaf: P-Raadhuis
Hierachter bevindt zich het Cultuurgebouw en festival terrein.
rijdt U door, op de rotonde 1e afslag = P-Polderplein
(ondergrondse parkeergarage) en de 2e afslag = P4Meren

(ondergrondse parkeergarage)

Vanuit Amsterdam/Amersfoort/Utrecht:












volg A10/A1/A2/A9 richting Amsterdam/Rotterdam/Den Haag/Schiphol
uit de Schiphol tunnel bij Knooppunt De Hoek neem neem afslag 3+3a richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
volg afslag 3 richting Hoofddorp/Aalsmaar/N201
rechts aanhouden richting Ring Hoofddorp/Hoofddorp/Heemstede/N201
volg Ring Hoofddorp Noord/Heemstede/N201
aan het einde van deze weg/afslag gaat U linksaf richting Ring Hoofddorp/Heemstede/N201
bij verkeerslichten rechtdoor (sorteer vast linksvoor)
onder spoorwegviaduct door bij verkeerslichten linksaf richting Centrum
direct rechtsaf bij volgende verkeerslichten richting Centrum
volg deze weg (Kruisweg) na ca. 1 km volg de weg naar links (Wilhelminalaan)
in/na de bocht naar rechts ziet U aan Uw rechterhand al een bovengrondse parkeergarage, hiervoor moet U na de




bocht rechtsaf: P-Raadhuis
Hierachter bevindt zich het Cultuurgebouw en festival terrein.
rijdt U door, op de rotonde 1e afslag = P-Polderplein
(ondergrondse parkeergarage) en de 2e afslag = P4Meren

(ondergrondse parkeergarage)

Betaald parkeren Hoofddorp

Gratis parkeren Hoofddorp
Buiten het centrumgebied kent Hoofddorp ook parkeren met de blauwe parkeerschijf in blauwe zones.
De maximaal toegestane parkeerduur kan variëren en staat op borden aan de grenzen van de zone.

Belparkeren Hoofddorp
Betalen van parkeergeld kan ook met smartphone, een sms-bericht of een telefoontje. U betaalt dan
alleen de werkelijke parkeertijd. De volgende belparkeermogelijkheden heeft Hoofddorp:

http://www.centrumparkeren.nl/hoofddorp

Parkeergarages Hoofddorp

Goedkoper dan de straat zijn de vijf parkeergarages in het centrum van Hoofddorp.
Tarief : € 0,45-6,85 per uur, dagtarief € 7,00-34,30.
P1 - Centrum - Draverslaan 3-5 - 2132 BR Hoofddorp
P2 - Primark - Marktplein 212 - 2132 CW Hoofddorp
P3 - De Vier Meren - Burg.van Stamplein 48 - 2132 BH Hoofddorp
P4 - Polderplein - Polderplein 150- 2132 BG Hoofddorp
P5 - Willigenlaan - Burg.van der Willigenlaan - 2132 Hoofddorp
(De parkeerplaatsen op het plein bij P5 vallen onder betaald parkeren Tariefzone B)
Parkeren NS-station Hoofddorp
Dichtbij het NS- en busstation kunt u sinds kort parkeren in P + R-garage HoofddorpScorpius 131 - 2132 LR Hoofddorp.
Tarief: € 0,10 p.3 min., dagtarief € 17,50
Betaalmogelijkheden: Pin, chipknip, creditcard

