WERKPARADIJS IN DE POLDER
Dorpsstraat 90 | 1534 NM Oostknollendam | (075) 6419 746

Met OV & de fiets
Vanuit Den Haag, Utrecht: neem de trein naar Amsterdam Centraal. Vanuit
Amsterdam neem de stoptrein richting Uitgeest via Zaandam en stap uit op
station Wormerveer (reistijd twintig minuten). Vanaf Wormerveer kun je drie
fietsen van Meneer de Leeuw pakken. Zwarte opoefietsen met een cijferslot,
bel voor de combinatie even met Meneer de Leeuw.
Met je rug naar het station zie je een fietsersverkeerslicht, daar steek je over
en je fietst nu richting het water, de eerste straat ga je rechtsaf. Bij de
stoplichten linksaf de brug over. Na de brug meteen links langs het water, je
hebt de mooie pakhuizen van Wormerveer nu aan je rechterhand. Je fietst
langs allerlei bedrijfjes en een woonboot met de bocht mee naar rechts. Nu
alsmaar rechtdoor langs de chocoladefabriek het water volgen. Rechtdoor
onder het viaduct. Links zie je een grote meelfabriek. Rechtdoor over de
ophaalbrug richting de dijk naar Oostknollendam. De dijk volgen, door het
dorp fiets je totdat je de laatste stolpboerderij ziet aan je rechterhand. Loop
linksom de boerderij voor de ingang van Meneer de Leeuw en het
werkparadijs in de polder.
Met de auto
Vanuit Den Haag en Utrecht volg eerst Amsterdam. Reistijd vanaf de
noordring Amsterdam twintig minuten. Uit de richting Amsterdam. Volg A10
ring richting Zaanstad. De A8 richting Leeuwarden/Zaandam. Knooppunt
Zaandam de A8 richting Alkmaar/Beverwijk. Blijf de A8 volgen. Neem de
provinciale weg N246/N8 richting Alkmaar/Krommenie. Vervolgens op de
N246 rechtdoor richting West Graftsdijk/Wormer. Dan bij de stoplichten
rechtsaf richting Oostknollendam/Wormer. Je rijdt dan langs een
industrieterrein met de Praxis. Over de brug linksaf richting Oostknollendam.
Onderaan de afslag rechtsaf richting Oost Knollendam. Alsmaar rechtdoor
over de dijk en door het dorp. In het dorp is het de laatste stolpboerderij aan
je rechterhand. Ergens langs de weg parkeren. Loop linksom de boerderij voor
de ingang van Meneer de Leeuw en het werkparadijs in de polder.
Parkeren
Het werkparadijs is gelegen in Oostknollendam, een dorp met slechts
zeshonderd inwoners. Parkeergelegenheid voor de deur is beperkt. Wij
adviseren iedereen dan ook zo veel mogelijk te carpoolen of anders te
parkeren bij de voetbalvereniging aan het begin van het dorp.
	
  

