
 

Routebeschrijving jaargroep Koos Janson in Sneek 
 

Locatie: Oosterkerk, Jachthavenstraat 1a, 8603 CJ  Sneek 
 
Met de trein  
Uitstappen station Sneek-Noord. Vanuit het station rechts de Goeman Borgesiuslaan in. Neem de derde 
zijstraat rechts (direct na het bruggetje). De derde straat links is de Kapelstraat die over gaat in de 
Jachthavenstraat. Vanaf het station is het ± 10 minuten lopen. 
 
Met de auto vanuit Joure 

 Neem op de A7 vlak voor Sneek de afslag Sneek-Oost, volg daarna de borden centrum 

 Op de nieuwe rotonde Sneek centrum aanhouden (let op, het zijn gescheiden rijbanen) 

 Op de volgende twee rotondes rechtdoor, daarna kom je over een brug; 

 bij de eerstvolgende verkeerslichten op T-splitsing: rechtsaf; 

 na de verkeerslichten eerste weg linksaf. 
 
Met de auto vanuit Bolsward 

 Bij eerste verkeerslichten bij binnenrijden van Sneek: rechtdoor; 

 bij de volgende verkeerslichten rechtdoor … en nadat … 

 je over een bruggetje bent gereden ga je bij de eerstvolgende rotonde rechtsaf; 

 dan de 3e weg rechts (de straat vóór dat je bij de verkeerslichten bent). 
 
Met de auto vanuit Leeuwarden 

 Sneek binnenrijden en rechtdoor blijven rijden, ook bij rotonde; 

 dan de 3e weg rechts (de straat vóór dat je bij de verkeerslichten bent). 
 
LET OP!  In de Jachthavenstraat mag alleen geparkeerd worden door bewoners.  
        Er wordt streng gecontroleerd. 
Parkeren (gratis) is toegestaan: 

 op de parkeerplaats van de kerk - na de kerk rechtsaf de Leeuwarderkade op, direct na de hoge 
heg rechtsaf; je kunt daar gerust dubbel parkeren, deze parkeerplaats wordt alleen gebruikt door 
deelnemers van onze groep, op die middag. 

 in de gehele wijk voorbij de brug RECHTS (nadat je de kerk gepasseerd bent). 
 

Op het Normandiaplein (bij het winkelcentrum) is ruimte om betaald te parkeren. 

 
                     vanuit Leeuwarden 
          station Noord       vanuit Bolsward 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede reis!   Februari 2017                                                                         
vanuit Joure       

     

locatie 


