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ROUTEBESCHRIJVING 

 

Naar: Youké – Locatie regiokantoor Gooi en Vechtstreek 

 Oude Torenstraat 3 

 1211 BV Hilversum 

 035- 628 50 46 

 regio-gooi@youkejeugd.nl 

  

 

 

Met openbaar vervoer 

 

 

Vanuit het station Hilversum CS is Zandbergen makkelijk lopend te bereiken. 

- trap af van het perron, onderaan trap linksaf naar uitgang.  

- Bij voetgangersoversteekplaats oversteken, de Leeuwenstraat in. 

- Op t-splitsing linksaf, de Groest op 

- Eerste weg rechts, de winkelstraat in (Kerkstraat) 

- Deze weg volgen, komt uit op een plein met muziektent, de Kerkbrink (BCC zit links) 

- Dit plein oversteken, u komt nu aan een weg, dit is de Oude Torenstraat. 

- Rechtsaf richting kastanjeboom (tegenover Kerk) 

- In dit straatje is de ingang van ons kantoor. 

 

 

Met de auto 

 Vanuit A1 

- Neem afslag 9, Laren en Hilversum-Noord 

- Bij stoplichten linksaf richting Hilversum 

- Bij stoplichten in Hilversum rechtsaf naar de Johannes Geradtsweg 

- Deze weg volgen. Gaat over in Insulindeweg, Godelindeweg, Krugerweg en Bussumergrintweg. 

- Bij stoplichten linksaf, ’s Gravelandse weg in 

- Deze weg volgen, gaat voor auto’s over in de Oude Torenstraat. 

- Ons kantoor bevindt zich rechts. 

 

 

Vanuit A27 

- Volg A27 richting Hilversum/Almere 

- Neem afslag 33, Hilversum 

- Bij stoplichten linksaf, de Diependaalse laan in  

- Doorrijden tot rotonde, hier rechtsaf, Utrechtse weg 

- Bij tweede rotonde rechtdoor 

- Bij stoplichten linksaf, de Emmastraat in 

- 2
de

 weg rechts, Achterom 

- Deze weg volgen, dan bij stoplichten rechts de Schapenkamp op. 

- U bevindt zich nu op de centrum Ring, deze weg moet u blijven volgen (zitten twee bochten 

naar links in) 

- Bij t-splitsing op heuvel linksaf de ’s Gravelandse weg op 

- Deze weg volgen, gaat voor auto’s over in de Oude Torenstraat. 

- Ons kantoor bevindt zich rechts. 
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Vanuit A2 

- Neem afslag 4 Vinkeveen 

- Bij stoplichten naar rechts N201 richting Hilversum 

- In Hilversum bij verkeersplein linksaf  

- Weg gaat met een scherpe bocht naar links, gaat over in Gijsbrecht van Amstelstraat 

- Bij twee stoplichten rechtdoor 

- Bij derde stoplicht rechtsaf, de ’s Gravelandse weg op 

- Deze weg volgen, gaat voor auto’s over in de Oude Torenstraat. 

- Ons kantoor bevindt zich rechts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren 

 

Parkeren in parkeergarage Gooische Brink 

 

 

 

 

 


