Routebeschrijving jaargroep Koos Janson in Haarlem
Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14, 2021 HM Haarlem
Met de trein, vanaf het NS-station Haarlem achterzijde, is het ± 5 minuten lopen.
- verlaat het NS-station aan de achterzijde (Kennemerplein);
- het Kennemerplein oversteken;
- bij Y-splitsing rechts aanhouden en de doorgaande weg volgen tot nummer 14.
Met de auto: vanaf de A9
- Haarlem binnenrijden vanaf het Rottepolderplein A 200 (op Rottepolderplein links
aanhouden!);
- doorrijden tot aan de T-splitsing (bij de Amsterdamse poort);
- rechtsaf richting Zandvoort/Bloemendaal N 200 (Gedempte Oostersingelgracht);
- onder viaduct linksaf (Oudeweg, overgaand in Prinsenbolwerk);
- brug over en rechtdoor rijden richting Zandvoort/Bloemendaal;
- rechts voorsorteren en bij de verkeerslichten rechts afslaan (Kennemerbrug, aan de
achterzijde van station-Haarlem) richting Parkeren Cronjé;
- na ongeveer 150m rechts afslaan (Schoterweg), de rotonde op en de doorgaande weg
volgen tot nummer 14. De kerk ligt rechts aan de rotonde (glazen wand).
Met de auto: vanaf de N208
- vanuit noordelijke richting: links afslaan bij afslag Centrum/Amsterdam (dit is direct
na de kunstijsbaan die aan de rechterkant ligt);
- vanuit zuidelijke richting: sla rechtsaf bij de afslag Haarlem-Noord;
- daarna rechtsaf slaan op rotonde richting Centrum/Amsterdam;
- weg vervolgen (de Verspronckweg);
- bij rotonde recht over steken, richting Centrum/N200;
- linksaf bij het vierde verkeerslicht (dat is aan de achterkant van het station Haarlem);
- na ongeveer 150m rechts afslaan, de rotonde op en de doorgaande weg volgen tot
nummer 14. De kerk ligt rechts aan de rotonde (glazen wand).
Parkeren:
- op ong. 10 minuten loopafstand is een ruime gratis parkeerplaats bij winkelcentrum
Spaarneboog;
- Cronjé Parkeergarage, Kleverlaan 12. Tarief: €1,38 per uur. Ong. 7 minuten lopen.
Parkeerroute gratis parkeren:
- na de Fonteinkerk eerste straat rechtsaf (Joh. de Breukstraat);
- daarna de tweede weg links (President Steinstraat);
- daarna eerste weg rechtsaf (Paul Krugerkade);
- eerste echte weg rechtsaf slaan (Werfstraat);
- direct links ligt de parkeerplaats van het winkelcentrum Spaarneboog.
Looproute vanaf de parkeerplaats naar de Fonteinkerk (± 10 min.):
- verlaat de parkeerplaats en loop linksaf de Werfstraat in;
- aan het einde bij de T-splitsing oversteken en rechtsaf het voetpad op;
- bij de volgende T-splitsing linksaf (Nieuwelandstraat);
- neem de eerste weg rechts (Zocherstraat);
- loop deze straat helemaal uit tot de Schoterweg, sla rechtsaf naar de Fonteinkerk.
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Let op, de Fonteinkerk is niet direct herkenbaar als kerk.
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Goede reis!

