
	
 
Routebeschrijving ExceptionAll 
 
 
 
Adres: 
Oud Eemnesserweg 5K 
3741 MP  Baarn 

 
 
Openbaar vervoer: 
 
Neem vanaf station Hilversum 
bus 109 (richting station 
Bussum); elke 30 minuten)  
 
Of vanaf station Soest-Zuid 
bus 573 (richting Blaricum 
Tergooi Ziekenhuis); elk uur 
 
Uitstappen bij halte Oude 
Amsterdamsestraatweg in 
Baarn.  
 
Volg de looproute zoals 
hiernaast aangegeven (ca. 900 
m / 12 min. Lopen).  
 
 
 
Auto, A1 vanuit richting 
Amsterdam: 

1. Neem afslag 10 (Soest / 
Baarn Noord). Blijf rechts 
rijden en neem de afslag 
naar Soest / Baarn Noord 
(N221).  

2. Ga aan het einde van de 
afslag rechts, richting 
Hilversum. 

3. Sla direct daarna weer 
rechts af, naar de Oud 
Eemnesserweg; je ziet hier 
al een bord dat wijst naar 
Bedrijvenpark Koot. 

4. Volg de weg ongeveer 300 
meter en sla dan linksaf naar Bedrijvenpark Koot.  

5. Volg de weg op het terrein ongeveer 250 meter. Aan uw linkerhand ziet u het pand 5K, op de 
borden naast de weg staat onze bedrijfsnaam vermeld.  
Parkeren kan in de vakken naast het pand.   



	
Auto, A1 vanuit richting 
Amersfoort: 

1. Neem afslag 10 (knooppunt 
Eemnes / afslag Soest / 
Baarn Noord). Blijf rechts 
rijden en neem de afslag 
naar Soest / Baarn Noord 
(N221).  

2. Ga aan het einde van de 
afslag links, richting Soest / 
Baarn Noord. 

3. Je rijdt nu onder de snelweg 
door en komt daarna bij een 
rotonde. Ga hier rechts 
richting Hilversum.   

4. Ga bij de stoplichten rechtdoor. 

5. Sla direct daarna rechts af, naar de Oud Eemnesserweg; je ziet hier al een bord dat wijst 
naar Bedrijvenpark Koot. 

6. Volg de weg ongeveer 300 meter en sla dan linksaf naar Bedrijvenpark Koot.  

7. Volg de weg op het terrein ongeveer 250 meter. Aan uw linkerhand ziet u het pand 5K, op de 
borden naast de weg staat onze bedrijfsnaam vermeld.  
Parkeren kan in de vakken naast het pand. 

 

Auto, A27 vanuit richting 
Utrecht of Almere: 

1. Sla op knooppunt Eemnes 
af naar de A1 richting 
Amersfoort. 

2. Neem afslag 10 (Soest / 
Baarn Noord). Blijf rechts 
rijden en neem de afslag 
naar Soest / Baarn Noord 
(N221).  

3. Ga aan het einde van de 
afslag rechts, richting 
Hilversum.   

4. Sla direct daarna weer 
rechts af, naar de Oud 
Eemnesserweg; je ziet hier 
al een bord dat wijst naar 
Bedrijvenpark Koot. 

5. Volg de weg ongeveer 300 
meter en sla dan linksaf naar Bedrijvenpark Koot.  

6. Volg de weg op het terrein ongeveer 250 meter. Aan uw linkerhand ziet u het pand 5K, op de 
borden naast de weg staat onze bedrijfsnaam vermeld.  
Parkeren kan in de vakken naast het pand. 


