Routebeschrijving en handige tips voor Veldschuur Muizenburg
Hoe vind je ons?
Veldschuur Muizenburg ligt aan de oostkant van Landgoed Pijnenburg en is gelegen tussen
Bilthoven, Soest en Baarn. Het adres is Biltseweg 29, 3763 LC Soest.
Vanaf de A27 kom je via Maartensdijk en Bilthoven uit op de Biltseweg richting Soest en
Baarn. Vanaf de A1 kom je via Baarn en Soestdijk op de Biltseweg richting Bilthoven. Vanaf de
A28 kom je via Soesterberg, Soest-Zuid, Huis ter Heide en Den Dolder ook uit op de Biltseweg.
Op de Biltseweg sla je bij hectometer-paaltje 8,8 een zijweg (privéweg) op naar de nummers
27, 29 en 31. Rechtsaf vanuit Bilthoven gezien, linksaf vanuit Baarn en Soest.
Geef op tijd richting aan en let op het kruisende fietspad!
Deze half verharde weg (graag stapvoets rijden) volg je over het bruggetje van de
Pijnenburgergrift. Vervolgens rij je met de bocht mee naar links en bereik je ná het eerste huis
aan je rechterhand onze parkeerplaats. Hier kun je parkeren, graag aanschuiven om
voldoende plaats te houden.
De ingang van de Veldschuur vind je direct bij de eerste deur links.
Kom je met het openbaar vervoer, dan kun je het beste uitstappen op de stations
Den Dolder of Baarn. Omdat er geen bussen in de buurt stoppen, is het verstandiger om
vervolgens met OV-fiets of NS Zonetaxi naar ons toe te reizen. Een andere optie is wellicht om
daar opgehaald te worden door iemand anders uit je groep. Mochten al deze opties niet
lukken, neem dan uiterlijk drie dagen van tevoren contact met ons op. Wij denken dan mee
over mogelijkheden voor vervoer.
Veldschuur Muizenburg is landelijk en bosrijk gelegen op een landgoed. Wij proberen de
verkeersbewegingen op het landgoed te beperken. Vraag aan onze gasten is dan ook om waar
mogelijk samen te rijden of te kiezen voor openbaar vervoer. Uiteraard begrijpen wij dat dit
niet altijd een optie is. Op onze parkeerplaats is plaats voor circa 12 auto’s.
Handige tips
•

Bij ons heb je onbeperkt toegang op WiFi door in te loggen via het netwerk
“Gast_Veldschuur_Muizenburg” (geen wachtwoord nodig).

•

Veldschuur Muizenburg is een voormalige koeienstal met authentieke houten balken.
Deze zijn erg mooi, maar voor deze tijd aan de lage kant. Als je wat langer bent, pas
dan dus op je hoofd!

•

Je kunt gebruik maken van een Samsung Flip als presentatiescherm, digitale flip-over
en digitaal whiteboard. Via een ClickShare-dongel of de ClickShare-app op je
smartphone of tablet, maak je heel gemakkelijk verbinding en kun je je content
presenteren op het scherm. Klik op deze link voor meer informatie en het alvast
downloaden van de app: https://www.barco.com/nl/clickshare
Let op: we merken vaak dat er niets gedownload mag worden op bedrijfslaptops wat
het werken met het digitale scherm lastiger maakt. Misschien goed om bij de ICTafdeling dit nog even na te vragen of door hen te laten installeren?

•

Als het goed is, is bij de reservering al doorgegeven of er dieetwensen etc. zijn.
Uiteraard proberen we hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Mocht je
hierover nog vragen hebben, laat het ons dan weten.

•

Wij denken dat we aan alles gedacht hebben en proberen onze gasten een zo
comfortabel en ongedwongen mogelijk verblijf bij ons te laten beleven. Mocht er toch
nog iets zijn, aarzel niet om het ons te vragen of aan ons voor te leggen!

Heel graag tot ziens bij Veldschuur Muizenburg
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