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ROUTEBESCHRIJVING  
 

Wilt u langskomen bij ons op kantoor? We zien u graag op De Geerenweg 4,   

3741 RS in Baarn. 

 

Openbaar vervoer 

Het kantoor van Eemland Wonen is minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wilt u 

gebruik maken van het openbaar vervoer dan reist u naar station Baarn. Vanaf het station is 

het ongeveer 20 minuten lopen naar ons kantoor. U vindt hier de routebeschrijving. 

 

Met de auto 

Vanuit Utrecht 

 Neem de A27, richting Hilversum-Almere 

 Kies bij knooppunt Eemnes de A1, richting Amersfoort 

 Neem vervolgens afslag 11, Baarn-Eembrugge (niet afslag 10, Baarn-Noord/Soest) 

 Sla bij het einde van de afrit rechtsaf 

Zie verder bij vervolg 

 

Vanuit Amersfoort 

 Neem de A1, richting Amsterdam 

 Kies vervolgens afslag 11, Baarn-Eembrugge 

 Sla bij het einde van de afrit rechtsaf 

 Bij de volgende rotonde (andere afrit) rechtdoor 

Zie verder bij vervolg 

 

Vanuit Amsterdam 

 Neem de A1, richting Amersfoort 

 Neem vervolgens afslag 11, Baarn-Eembrugge (niet afslag 10, Baarn-Noord/Soest) 

 Sla bij het einde van de afrit rechtsaf 

Zie verder bij vervolg 

 

Vanuit Almere 

 Via de A6, richting Amsterdam-Amersfoort 

 Kies bij knooppunt Muiderberg de A1, richting Amersfoort 

 Neem vervolgens afslag 11, Baarn-Eembrugge (niet afslag 10, Baarn-Noord/Soest) 

 Sla bij het einde van de afrit rechtsaf 

Zie verder bij vervolg 

 

Via de A27, richting Hilversum-Utrecht 

 Kies bij knooppunt Eemnes de A1, richting Amersfoort 

https://goo.gl/maps/e1mHyHtCxZW1ELz26
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 Neem vervolgens afslag 11, Baarn-Eembrugge (niet afslag 10, Baarn-Noord/Soest) 

 Sla bij het einde van de afrit rechtsaf 

Zie verder bij vervolg 

 

Vervolg 

 U rijdt het dorp in 

 Bij de rotonde - direct na het BP-tankstation- slaat u rechtsaf 

 U bevindt zich nu op de "De Geerenweg" 

 Na ruim 350 meter – direct na de hoogbouw links – rijdt u rechts het parkeerterrein op 

van sportpark "Ter Eem". 

 Het kantoor van Eemland Wonen bevindt zich aan uw linkerhand! 


