d' Oare_Kant

via het parkeerterrein aan de Zijldijk 11 te Warmond.
DENK ERAAN DAT WE ALLEEN BEREIKBAAR ZIJN VIA LEIDERDORP en niet via warmond

A. Vanuit Amsterdam (A4), richting Den Haag.
A4 richting Den Haag. Afslag Leiderdorp/Hoogmade. Op de 1e rotonde Rechtshouden. Op de 2e rotonde rechtsaf de N446 richting Oude Ade. Op de 3e rotonde 3e afslag (Leiden/Leiderdorp) Na 1e rotonde rechtdoor en bij de volgende stoplichten pak je afslag Leiderdorp.[ typ voor de TOMTOM “De
Baanderij” in dan kom je vanzelf bij het water. Dit water moet je links
houden en doorrijden tot aan het einde van deze dijk daar is een parkeerplaats] 1e stoplicht rechtsaf en doorrijden tot aan het water. Op deze Tsplitsing rechtsaf. Dit is de zijldijk Deze weg helemaal uitrijden (3 km.) tot de
slagbomen voor de parkeerplaats. Het parkeertarief is EUR 2,00.
Vervolgens met het voetveer oversteken naar d’Oare-Kant. De veerman weet
welke woonboot d’Oare-Kant is. Oversteek met de veer is € 3.—per keer.
De veer kan wel 20 mensen per keer vervoeren. Dus samen gaan is het goedkoopste..
B. Vanuit Den Haag (A4), richting Amsterdam.
A4 richting Amsterdam. Afslag Leiderdorp/Hoogmade/Rijpwetering. Op de 1e
rotonde 3e afslag (Leiderdorp). Op de 2e rotonde 2e afslag richting de N446.
Op de 3e rotonde naar rechts de N446 op. Op de 4e rotonde 3e afslag (Leiden/
Leiderdorp). zie verder hierboven A vanaf : Na 1e rotonde rechtdoor…etc .
C. Vanuit Utrecht, binnendoor (via Bodegraven).
Leiden blijven volgen (N11). Bij Zoeterwoude de snelweg (A4) op, naar Leiderdorp. Vervolgens afslag Leiderdorp/Hoogmade nemen. Verder als B. vanaf Op
de 1e rotonde 3e afslag (Leiderdorp).
Navigatiesysteem: Toetst u op uw navigatiesysteem Zijldijk 11, Warmond. De
Zijldijk helemaal uitrijden tot de slagbomen voor de parkeerplaats. Het parkeertarief is EUR 2,00. Vervolgens met het voetveer oversteken naar d’OareKant. De veerman weet welke woonboot d’Oare-Kant is.
D. Openbaar vervoer. Station Leiden Centraal.
De enige mogelijkheid om van het station bij d’Oare-Kant te komen, is per gewone taxi. Treintaxi's en bussen gaan er helaas niet naar toe.

