
de Baerne



Verwijdering parkeerplein 
Groen parkeren onder pergola,  
uit het zicht

Groenzone in plaats van parkeren 
vormt verbinding tussen wonen  
en werken. De Baerne is de schakel 
tussen de drie eiken en omliggende 
wijken.

Architectuur passend bij Baarn. 
De architectuur refereert naar  
herenhuizen door middel van  
kappen en materiaalgebruik.

Wandelaars en fietsers hebben 
vanaf de groenstrook langs de 
Geerenweg een eigen toegang  
tot de Baerne.

Wonen, werken en beleven

Kans! Uitbreiding netwerk  
wandelpaden richting Eem

Kans! Transformatie BP naar  
duurzame brandstof leverancier

Kans! Voorstel voor verbetering  
kruispunt

Kans! Groene schakel met toege-
voegde waarde voor ondernemers, 
omwonenden en verenigingen.



Inhaalslag 
woonvisie Baarn
Plan vormt inhaalslag 
op de ambities uit 
de woonvisie van de 
gemeente Baarn.

Sociaal  
programma
Betaalbare woningen 
voor starters, door-
stromers en ouderen.   
De appartementen 
van de Baerne be-
dienen de vraag voor 
sociale en middeldure 
huur in Baarn.

Wonen, werken & 
beleven  
Het plan verbindt 
wonen, werken en 
beleven. Fiets en voet-
paden verbinden het 
plan met de liggende 
wijken. Groen krijgt 
een prominente plek 
in de planontwikkeling 
en vormt de overgang 
tussen werken en 
wonen.

Groene entree 
Baarn
De Baerne geeft de 
toegang van Baarn 
vanaf de snelweg een 
nieuw hoogwaadig 
aanzicht waar Baarn 
trots op kan zijn.

Duurzame  
woningen
De woningen en het 
terrein worden natuur 
inclusief ontworpen.
Ook worden de 
woningen gasloos en 
zeer goed geïsoleerd 
voor een minimaal 
energieverbruik. 

Kwaliteiten



Groene schakel

Voor 
bedrijven

Voor
het dorp

Voor 
sport



Wat zeggen ondernemers

Werken in het groen

Wat een mooie plannen! Het wordt straks ook werken in het groen,

wat zeer interessant is voor het bedrijventerrein.

Bodem en grondwaterkwaliteit

Mijn vraag is of er al onderzoek is gedaan naar de bodem en de  

grondwaterkwaliteit?

Parkeerplaatsen

Hoeveel parkeerplaatsen zijn jullie

voornemens te realiseren?

deelnemers aanwezig tijdens webinar8



Singles

“Graag rekening houden met singles die ook heel graag een 
stekje willen als start”

Haast

“Maak haast. Duurt allemaal zo lang in Baarn.”

Succes

“Succes, en ik hoop dat het doorgaat”

Linker toren

Hoop dat het project kan worden gerealiseerd want heb 
zeer veel interesse in een kopwoning linker toren.

Vraag

“Bouw huizen waar de grootste vraag naar is.”

Seniorenwoningen

“Ik mis seniorenwoningen in Baarn.”
Dakterras

“Graag mogelijkheid van een een goed dakterras of tuin.”

Huurprijzen

“Laat de huur niet de pan uit rijzen!”

Wat zeggen belangstellenden & omwonenden

Tiny Houses

“Denk eens in de richting van Tiny House meer op minder  
vierkante meters benut alle functies.”

Meedenken

“Dank voor een duidelijke presentatie. Ik heb mij aangemeld 
als geïnteresseerde en iemand die mee wil denken.”
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