Routebeschrijving

Weefatelier Tissien - Tappersweg 59 (unit22) , 2031 ET Haarlem
Pas op als u via de navigatie of google-maps naar Tissien zoekt komt u bij het huisadres van Ineke terecht, dat is
overigens maar 5 minuten vanaf het atelier, maar bovenstaand als u direct naar bovenstaand adres komt is dat
handiger.

Met de auto

•
•

•

•

•
•

-Komend vanaf de A9 neem je bij het verkeersknooppunt Rottepolderplein de afslag naar A200.
Volg de hoofdstroom van het verkeer (je blijft op de A200) die via de fly-over langs Ikea loopt, dan buigt
de weg naar links en ga je rechtsaf de waarderweg op Dit is de hoofdverkeersstroom
o Aan de linkerkant passeer je MSD (de aspirientjes-fabriek)
o Als je per ongeluk op de parallelweg (A.Hofmanweg) terecht bent gekomen neem je de eerst
mogelijke afslag naar links en sla je bij de Waarderweg alsnog naar rechts af.
Bij de stoplichten voorbij MSD links af de industrieweg op
o je passeert de Connexxion bussenparkeerplaats
o als je deze afslag gemist hebt doorrijden tot je links af kunt , je rijdt dan vanaf de andere kant de
tappersweg op
o Als je maar NIET het Spaarne oversteekt!!
Rijdend op de industriweg Bij de eerst volgende afslag rechts af : dit is de Tappersweg
o Deze maakt een slingertje.
o Op nr. 59 in het donker grijze gebouw ‘De Bunker’ is het atelier van Tissien gevestigd. Aan de
overzijde zie je een grote groene cementtube.
Parkeren langs de Tappersweg (liever niet op de oprit!). Parkeren is gratis en er is altijd plek.
Aanbellen bij de voordeur op de bel Tissien of mijn mobiele nummer bellen (06-25 42 12 12). Via de
trappen kun je naar de vierde etage lopen, maar als je van de lift gebruik wilt maken kom ik naar beneden
om je op te halen. Het is een slow-motion goederenlift, maar onder begeleiding van mij mogen er ook
mensen in mee (je hebt toch altijd wel iets van goederen bij je 😊)

Voor het afleveren en ophalen van goederen maken we ook gebruik van deze lift en kunnen we laden en lossen
de roldeuringang aan de zijkant van het gebouw.
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