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Komend vanuit Amsterdam (A1)
1.  Op de A1 (richting Amersfoort) afslag 

Soest, Baarn Noord (10) nemen
2.  Eerste stoplichten linksaf, de 

Zandheuvelweg op.
3.  Na 600 meter, rechts aanhouden, en de 

eerste afslag op de rotonde nemen.
4. Dit is de Amsterdamsestraatweg (N221).
5.  Volgende rotonde de tweede afslag 

(richting Soest N221).
6.  Na 1.4 km linksaf de Gerrit van der 

Veenlaan op.
7.  Na 900 meter de derde afslag op de 

rotonde nemen (Stationsplein)
8.  Tools4ever bevindt zich in het pand 

Amaliawolde aan de linkerkant van de weg.

Komend vanuit Amersfoort
1.  Op de A1 (richting Amsterdam) neemt u 

afslag Eembrugge (11) volg de borden 
Baarn. (linksaf onderaan de afslag)

2.  Na 600 meter rechtsaf (N414). 
(Bisschopsweg).

3.  Na 800 meter neemt u de tweede afslag op 
de rotonde (Eemweg).

4. Na 700 meter gaat u linksaf (Bosstraat).
5. Na 300 meter rechtsaf (Javalaan).
6.  Na 500 meter gaat u linksaf 

(Stationsstraat)
7. Na 90 meter rechtsaf (Stationsplein)
8.  Tools4ever bevindt zich in het pand 

Amaliawolde aan de linkerkant van de weg.

Komend vanuit Utrecht (A27)
1.  Op de A27 (richting Almere) neemt u de 

afslag A1 richting Amersfoort.
2. Volg verder de route vanuit Amsterdam

Parkeren:
Aan de linkerzijde van het pand Amalia-
wolde (richting station) vindt u de parkeer-
plaatsen voor bezoekers.

U kunt ook vanaf het stationsplein de 
Gerrit van der Veenlaan inrijden en de inrit 
rechts voor pand Hoogwolde nemen. Houd 
dan rechts aan voor de slagboom van pand 
Amaliawolde. U parkeert nu aan de 
achterzijde van het pand Amaliawolde.

Tools4ever is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf station Baarn loopt u 
richting Stationsplein. De Amalialaan is de derde afslag op de rotonde voor het station. 
Tools4ever bevindt zich in het pand Amaliawolde aan de linkerkant van de weg.
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