
Routebeschrijving jaargroep Koos Janson in Hilversum 
 

Locatie: Parochiehuis St. Anna, Emmastraat 5, 1211 NE Hilversum 

Met de auto: 
 

Vanaf A 27 (vanuit noord en zuid) 

-  Neem afrit 33 - Hilversum vanaf de A27 

-  Na 2,1 km - linksaf naar de Diependaalselaan 

-  Na 850 m - op de rotonde de 1ste afslag naar Utrechtseweg,  

-  Na 550 m - volgende rotonde - rechtdoor (blijft de Utrechtseweg) 

-  Na 290 m - linksaf naar de Emmastraat  

-  Na 350 m - linksaf naar de Koningsstraat 

-  Na 230 m - rechtsaf naar de Luitgardeweg 

-  Na 170 m - kom je  recht tegenover de kerk uit.  

   Nu nog de weg oversteken … (let ook op de fietsers !) en rijd het kerkterrein op. 

 
 

Vanaf de A1 (vanuit noord en zuid) 

-  Neem afrit 9 – Laren - richting Laren / Hilversum-Noord 

-  Sla linksaf naar de Hilversumseweg / N525 (richting Hilversum / Mediapark) 

-  Na 2,5 km - bij grote kruising - linksaf naar Kamerlingh Onnesweg 

-  Na 1,5 km - rechtsaf bij kruising – naar Minckelersstraat 

-  Weg vervolgen (1,1 km) - de Beatrixtunnel door (vlak voor de tunnel zie je de Vituskerk links staan) 

-  Na 270 m linksaf naar Schapenkamp (je ziet nu de Vituskerk weer links) – tot de rotonde … 

-  Ga de rotonde 3/4 rond: afslag Emmastraat 

-  Daar zie je de Vituskerk - sla linksaf en rijd het kerkterrein op (één hek staat open) 

-  Het St. Annagebouw vind je, als je links om de kerk heen gaat, in de achtertuin van de kerk 
 
 
 

PARKEREN (gratis) kan op het kerkterrein, graag zo goed mogelijk aansluiten! 
Het voetpad naar het St. Annagebouw dient autovrij te blijven.  
 

Als er geen plaats meer is op het kerkterrein, dan kun je parkeren in een parkeergarage dichtbij. Rijd 
dan het hek weer uit en ga linksaf de Emmastraat op (let op fietsers !!!), sla even verderop rechtsaf (bij 
fietsenwinkel Antilope) de Koningsstraat in. Blijf deze weg volgen tot je rechts een bord ziet van 
parkeergarage Gooiland (betaald parkeren - € 2,- per uur). 
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Hierbij de beschrijving van de meest rechtse route (looproute 1): 

-  Vanuit het station rechtdoor (uitgang stadszijde) Kampstraat. 

-  1e Weg linksaf de Schapenkamp op; blijf op deze weg tot aan de rotonde. 

-  Loop de rotonde een stukje linksom. 

-  Eerste straat links is de Emmastraat; daar zie je de Vituskerk.  

-  Loop door het hek het terrein van de kerk op. 

-  Loop links langs de kerk, dan kom je in de achtertuin.  

-  Daar volg je het pad dat naar het St. Anna-gebouw leidt. 

 
 
 
Ben je wat later en is de deur al op slot? Altijd bellen !  
 
Dan komen we eraan . 
 
 
 

Goede reis! 


