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U kunt de route terugvinden op de Kaart van Eemsnoer, waarop de Eemrondjes zijn weer-

gegeven met lichtpaarse parelsnoeren. De kaart van het Eemsnoer is verkrijgbaar bij de VVV 

kantoren en bij verschillende interessante bestemmingen in het gebied.

Start- en eindpunt: opstapplaats fietsboot Spakenburg aan het eind van 

de Westelijke Pier nabij knooppunt 03. Voor de dienstregeling zie

www.eemlijn.nl of het infobord bij de opstapplaats.

Lengte: 21 km

Lengte via de Gelderse Vallei: 43,5 km

Spakenburg is het vissersdorp aan de voormalige Zuiderzee, dat 
met het " boeren" stadje" Bunschoten en Eemdijk één gemeente 

vormt.  De BU(nschoter) botters in de Oude Haven, Museum

Spakenburg   en het Klederdracht- en Visserijmuseum tonen

de historie en de lokale cultuur. Eet 'n visje en bedenk dat de 

hardwerkende Bunschoters op markten -overal in Nederland-

brood en vis verkopen

We fietsen via de knooppunten 03, 50 en 51 over de Zeedijk richting 

Nijkerk. Links het Eemmeer en rechts de polder Arkemheen. 

Bij de Wielse sluis vindt u de oprijlaan naar het stoomgemaal.

De Wiel is de hoofdwatergang van Arkemheen. Aan de overkant 

van het water is het onderstel van een watermolen herkenbaar

in de woning die daar nu staat. Na tweemaal brand door

blikseminslag werd het stoomgemaal gebouwd.

Verder over de Zeedijk naar het stoomgemaal Hertog Reinout

Vrijwilligers onderhouden de stoommachines en brengen het 

gemaal op "maaldagen"  weer onder stoom. In het aangrenzende

Bezoekerscentrum Arkemheen wordt veel informatie  over het 

landschap en de natuur op 'n leuke manier gepresenteerd. 

LET OP:  de korte route gaat hier rechtsaf over de Arkerweg.

Lees verder vanaf: KORTE ROUTE

De lange route gaat verder over de Zeedijk  richting  knooppunt 38. 

Steek voorzichtig de drukke weg naar Flevoland over. 

Voor een bezoek aan het Putter gemaal slaat u af Middelbeekweg, 

Arlersteeg.

Eemrondje Arkemheen



Na herstel van gemaal Hertog Reinout hebben vrijwilligers ook het 

vervallen Putter gemaal onder handen genomen. Ook dit gemaal 

werkt op hoogtijdagen dankzij deze vrijwilligers. Het gemaal is 

particulier bezit van de bewoner van Arlersteeg 30.

U gaat verder over de Zeedijk naar knooppunt 38.

U ziet in het Randmeer een laag dijkje. Het water tussen dat dijkje 

en de Zeedijk wordt geleidelijk breder, u ziet een paar (vogel)-

eilandjes. Hier heeft men een kunstmatige delta  gebouwd om het 

schone water van de Veluwse Schuitenbeek zich geleidelijk te laten 

vermengen met het minder schone water van het Randmeer.  

Er zijn veel vogels

U slaat rechtsaf naar knooppunt 37  en vervolgt uw weg naar 

knooppunt 04. U komt nu in de Noord Veluwe.

Kijk naar de andere begroeing. Bomen en zandgrond. Eemland en

Arkemheen zijn Zuiderzeepolders. De overgangen van polder naar

hogere zandgronden zijn interessant. Tijdens de voorlaatste ijstijd 

(het Saalien, 150.000 jaar geleden) is een enorme gletscher uit het 

noorden dit gebied binnengedrongen. De ijsmassa schoof als een

geweldige bulldozer de grond voor zich uit. Het geweld stopte bij 

waar nu Rhenen ligt. Rondom de gletscher werden zand en grind 

opgestuwd tot stuwwallen, die na het smelten van de gletscher 

bleven liggen: in het westen het Gooi (uitloper van de Utrechtse 

Heuvelrug) en in het oosten de Veluwe. 

Het Eemdal en de Gelderse Vallei waren ontstaan!

We fietsen nu door de Gelderse Vallei om Nijkerk heen via de 

knooppunten 03, 07, 45 en 02.

Van hier via de knooppunten 18 en 55 door Amersfoort Noord.

LET OP: bij knooppunt 55 zijn we terug in de polder Arkemheen en 

sluit de korte route weer aan. 

U fiets via de knooppunten 07, 06, 05 en 03 weer terug naar het 

het centrum van Spakenburg.

KORTE ROUTE

U gaat na stoomgemaal Hertog Reinout rechtsaf over de Arkerweg.

Let hier op de kronkelende slootjes, b.v. bij het bankje. Dit zijn oor-

spronkelijk geulen die door de getijdenwerking  ontstonden. Het 

water stroomde na vloed op de Zuiderzee bij eb weer terug. Omdat 

in Arkemheen nooit een herverkaveling heeft plaatsgevonden, zijn 

de oude stroomgeulen behouden!

De Arkerweg wordt Bremersweg en later Korte Kolk. Op de 



Bunschoterweg rechts en direct links: de Palestinaweg met op 

nummer 1 minicamping Coterlet.

Aan het eind van de Palestinaweg linksaf Domstraat. 

Rechts ziet u over de (naar 12 meter verbrede)  Laak  de wijk

Laakstad in het stadsdeel Vathorst. Hier hebben stedebouw-
kundigen een modern waterstadje gebouwd, geïnspireerd door de

vele karakteristieke Zuiderzeestadjes. De straatnamen verwijzen 

daarnaar. 

Links komt u langs een omheinde waterplas, het "Gat van 

Hammetje" . Hier bouwde een Hooglandervener een "folly"-kasteel 

van afvalmateriaal om het oprukkende Amersfoort te stoppen. 

De kanonnen (van rioolpijp) hebben het af moeten leggen tegen 

Groeistad Amersfoort.

Zodra u kunt, rechtsaf Oeverweg, rechtsaf Laakboulevard. Deze volgen 

tot rechtsaf Hoogesteeg. Van knooppunt 55 via 07 en 05 naar 03

U bent terug in het centrum en bij de haven van Spakenburg.


