Route naar het Draaiorgelmuseum in Haarlem
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Met eigen vervoer:
Vanaf de A1, A2, A4 via de A 9 richting Amstelveen / Alkmaar
kiest u afrit Halfweg, knooppunt Rottepolderplein, (rotonde met
verkeerslichten) richting Haarlem (de spoorlijn ligt rechts van u)

Halte Waarderbrug, vandaar is het circa 15 minuten lopen.

Links voorsorteren, richting Waarderpolder, de fly-over
over de weg en de spoorlijn heet daar Camera Obscuraweg.

De Waarderbrug over, Industrieweg volgen (langs de woonschepenhaven links, de kleine Industrie-bebouwing rechts laten liggen).

Volg deze weg, Ikea links laten liggen, ga met de bocht mee.
Straaltoren van de KPN rechts laten liggen, de weg heet vanaf hier
de Oudeweg.

Industrieweg volgen tot de vrij brede Heringaweg

Neem de derde grote afslag naar rechts: de Nijverheidsweg
(borden volgen naar de Gamma).
Na plm 700 mtr. direct links Heringaplein (plantsoentje) en
volg de Hendrik Figeeweg bijna tot het einde, rechtsaf de Kuppersweg in. (er zijn meer aftakkingen met dezelfde naam)
Het museum is in de laatste aftakking en bevindt zich aan de linkerzijde op nr. 3.
Met openbaar vervoer
Naar Haarlem CS en daar aan de zuidzijde van het stationsplein
naar de bussen. Uit het station vandaan rechts, bijna tegen de
Kruisstraat aan, (achter het stenen kantoorgebouwtje) is de halte
voor de buslijn Haarlem Noord. (Vanaf het station Spaarnwoude
kan wel, maar dan is het een pittig eindje lopen.)
Anders dan Kunkels op haar website aankondigt, neemt u lijn 4.
(Mogelijk dat lijn 5 wel in de Waarderpolder komt, maar in het weekeinde rijdt deze bus niet, of schaars).

Looproute vanaf de Waarderbrug.
De bushalte is even voorbij de brug, u moet dus even iets terug,

Zodra de bebouwing voorbij de Gamma ophoudt
Rechtsaf de Kuppersweg op en doorlopen tot de laatste afslag. (Pas even op want alles heet Kuppersweg).
Het draaiorgelmuseum bevindt zich op nr. 3 aan de rechterzijde,
in de laatste afslag naar links.
Autonavigatie (Tom Tom e.d.)
Bij de meeste navigatiesystemen werkt de postcode 2031 EA
als bestemmingsadres het gemakkelijkst.
Computer
Er is een beknopte routebeschrijving te vinden onder ‘bereikbaarheid’ op de site van het museum: www.draaiorgelmuseum.org.
Bij ‘Routenet’ en andere reisplanprogramma’s invoer met postcode en adres: Kuppersweg 3, 2031 EA.
Overige informatie
over andere locaties en alle activiteiten van de Nederlandse Orgel Federatie vindt u op www.nederlandseorgelfederatie.nl
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