Routebeschrijving
Adres
Gierstraat 67
2011 GB Haarlem

Met de auto
Vanuit Den Haag/Amstelveen/Schiphol (A9)
Neem de afslag Haarlem (NIET afslag Haarlem-Zuid / Zandvoort). Aan het einde van de afrit
de rotonde (knooppunt Rottepolderplein) voor 3/4 nemen (de derde uitvalsweg). U bevindt
zich op de A200 (Amsterdam-Haarlem). Zie vervolg.

Vanuit Beverwijk/Zaandam/Alkmaar (A9)
Neem de afslag Haarlem. Aan het einde van de afrit de rotonde (knooppunt
Rottepolderplein) voor 1/4 nemen (de eerste uitvalsweg rechts). Hierna bevindt u zich op de
A200 (Amsterdam-Haarlem). Zie vervolg.

Vanuit Amsterdam (A200)
U rijdt op de A200 richting Haarlem. Zie vervolg.

Vervolg routebeschrijving
Volg de borden Haarlem-Centrum / Haarlemmerliede (rechts aanhouden). Hierna bevindt u
zich op de N200. Volg de borden Centrum en sla aan het einde bij het verkeerslicht linksaf
(Lange Herenvest) en rijdt deze straat uit tot het einde bij het verkeerslicht (en T-splitsing)
rechtsaf. Ga de brug over en eenmaal aan de andere kant van het water (Spaarne) bij het
verkeerslicht linksaf de Kampervest op. Sla de eerstvolgende brug linksaf en rij vervolgens
door tot de verkeerslichten waar u rechtsaf slaat langs het Frederikspark. Sla tot slot bij de
eerste mogelijkheid rechtsaf en parkeergarage Houtplein bevindt zich aan uw linkerzijde. Dit
is de meest dichtstbijzijnde parkeergarage. Vanaf het Houtplein loopt u in een rechte lijn
richting winkelstraat de Grote Houtstraat. Wanneer deze straat zich in tweeën splitst, kiest u
de linker straat, dit is de Gierstraat.

Parkeerinformatie
Haarlem biedt met vijf parkeergarages in het centrum. Overal in het centrum geldt betaald
parkeren. Voor informatie over parkeertarieven in Haarlem zie
www.haarlem.nl/parkeertarieven-op-straat-en-in-garages.

U kunt parkeren bij de volgende parkeergarages:
Naam
parkeergarage

Adres

Afstand tot atelier

Aantal min. lopen

Houtplein

Wagenmakerslaan 1

500 m

6 min. lopen

De Kamp

De Witstraat 1

600m

7 min. lopen

Raaks

Zijlvest 45

550 m

7 min. lopen

Appelaar

Damstraat 12

700 m

9 min. lopen

Stationsplein

Lange Herenstraat 11

1200 m

15 min. lopen

Openbaar vervoer - looproute vanaf station
Station Haarlem bevindt zich op 15 minuten loopafstand. U vertrekt vanaf Stationsplein
(centrumkant) richting de Grote Markt via de Kruisweg (wanneer u met uw rug naar de
hoofdingang van het station staat, is het de straat aan de rechterkant van de bussen). Loop
alsmaar rechtdoor en de Kruisweg gaat over in de Kruisstraat. Steek bij de Hema over
richting de Barteljorisstraat. Op de Grote Markt passeert u het stadhuis. Houd rechts aan en
vervolg uw weg richting door de Koningsstraat. Wanneer u bij de Gedempte Oude Gracht
aankomt steekt u over en loop rechtdoor de Gierstraat in. Wij zijn gevestigd op nummer 67.
Plan uw reis op www.ns.nl of www.9292ov.nl

Fietsenstalling
Op de Botermarkt (op 230 meter van atelier Sieraad Laten Maken - Marijke Mul) is een
gratis, overdekte en bewaakte fietsenstalling.

