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U kunt de route terugvinden op de Kaart van Eemsnoer, waarop de Eemrondjes zijn weergegeven met lichtpaarse 

parelsnoeren. De kaart van Eemsnoer is verkrijgbaar bij de VVV kantoren en bij verschillende interessante 

bestemmingen in het gebied.

Start en eindpunt: Fietspad langs de Eem, dat begint bij het kruis-
punt Bisschopsweg/Eemweg tussen knooppunt 17 en 64 (opstapplaats

fietsboot.)
Lengte: 30 km.

Vanaf de boot rechtsaf over het schelpenpad.
U gaat linksaf de Eemweg/Eemstraat naar knooppunt 64, dan halver-

wege linksaf de Faas Eliaslaan in. Aan het eind van deze weg ziet u 

voor de bocht links  het Cantonspark.

Het Cantonspark, rijksmonument, is tussen 1905 en 1915 aangelegd

als particuliere overtuin en werd vanaf 1920 de botanische tuin van de 

Utrechtse universiteit. Sinds 1987 overgedragen aan de gemeente 

Baarn die er een openbaar park van maakte. Hier treft u vele bijzondere

en zeldzame boomsoorten aan. Openingstijden: 08.00-20.00 uur

Terugfietsen naar de Eemweg en uw weg vervolgen naar knooppunt 64.

U komt dan op de Brink, het beginpunt van de gezellige winkelstraat, 
de Laanstraat.

Op de Brink  ziet u de Pauluskerk , gelegen op het hoogste punt 

met zijn prachtige carillon  en het gemeentehuis van Baarn ,

gebouwd in Jugendstil. Hierachter bevindt zich de Pekingtuin , 

behorende bij het destijds in Chinese stijl gebouwde landhuis "Peking" 

van de Amsterdamse koopman Scherenberg. 

U vervolgt uw weg via de Stationsweg (links ingang Pekingtuin) en 

wanneer u voor de spoorwegovergang rechtsaf gaat, komt u uit bij het 

prachtige station Baarn met de koninklijke wachtkamer en het

Amaliaplantsoen.

Station Baarn  is gebouwd in 1875 en is Rijksmonument, gebouwd 

door architect van Gendt (ook bekend van het Concertgebouw in 

Amsterdam) in de zogenaamde "chaletstijl". In het gebouw bevindt zich 

de Koninklijke Wachtkamer  (alleen op aanvraag te bezichtigen).

Aan de andere kant van het spoor ziet u  Eethuys "de Generaal"  ,

ook een voormalig station met eveneens een Koninklijke Wachtkamer.

Vervolg uw route naar knooppunt 64 en 65 naar Paleis Soestdijk, aan uw 

linkerhand passeert u het Baarnse Bos, eerder een park dan een bos 

met de "grote kom".

Eemrondje Baarn
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Paleis Soestdijk  is gebouwd rond 1650 als jachtslot en daarna diverse

malen verbouwd en uitgebreid. De laatste bewoners waren Prinses 

Juliana en Prins Bernhard. Kees Verkade heeft een beeld van hen

gemaakt dat in de voortuin te zien is. Draait u zich eens om ter hoogte

van de trappen aan de voorkant van het paleis en u heeft uitzicht op de 

gedenknaald van Waterloo ter ere van Willem II, die de Fransen

versloeg in 1815.Het paleis en de tuinen zijn geopend van vrijdag t/m

zondag

Voorbij de verkeerslichten rechtsaf naar knooppunt 62. 

Bij knooppunt 62 de Biltseweg oversteken en rechtdoor het bos in.

Pad na 3 bochten vervolgen tot T-splitsing. Hier rechtsaf en meteen

linksaf de 300 Roedenlaan in. Einde rechtsaf naar het pittoreske en 

toeristische dorpje Lage Vuursche.
Voordat u uw weg vervolgt naar knooppunt 98, kunt u 

even rechtdoor rijden om Kasteel Drakensteyn (vanaf de Hoge 

Vuurseweg) door de bomen te kunnen bekijken. 

Kasteel Drakensteyn  ligt aan uw rechterhand. Het is gebouwd in het

midden van de 17e eeuw en is eigendom van Prinses Beatrix. Er heeft 

onlangs een grondige verbouwing plaatsgevonden en inmiddels heeft

ze er weer haar intrek genomen. 

Weer terug op de route volgt u de knooppunten 98-82-83-56-22 en 

geniet u van de prachtige bosrijke omgeving.

Tussen de knooppunten 83 en 56 komt u een aantal grenspalen tegen

die sinds 1535 de grens aangaven tussen het Bisdom Utrecht en het

Graafschap Holland, de zogenaamde "Leeuwenpalen" 

Knooppunt 22 ligt op het landgoed Groeneveld 

Landgoed Groeneveld is een park in romantische Engelse land-

schapsstijl met vele waterpartijen,slingerende paden en een moestuin 

met op het zuiden een slangenmuur. De ijskelder uit de 19e eeuw, 

wordt tegenwoordig bewoond door de grootoorvleermuis. 

Staatsbosbeheer is eigenaar van het landgoed. 

Bij knooppunt 22 gaat u linksaf en passeert Hoeve Ravenstein,

een biologische en educatieve boerderij, die geopend is van 

dinsdag t/m zaterdag.   Hierna linksaf naar knooppunt 16 en u 

komt  langs Kasteel Groeneveld. 

Kasteel Groeneveld  werd omstreeks 1710 gebouwd als buitenverblijf

en is eigendom van Staasbosbeheer. Dit onlangs geheel gerenoveerde 

kasteel biedt ruimte aan vele exposities en evenementen op het gebied

van natuur en cultuur. 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 11,00 tot 17,00 uur.
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Na knoopunt 16 voert de route door de prachtige Eempolder 

De Eempolder  maakt deel uit van het Nationaal Landschap 

Arkemheen-Eemland. De Eem is de enige rivier in Nederland waarvan 

de oorsprong en monding volledig in Nederland liggen. De Eempolder 

valt voor de waterbeheersing onder het Waterschap Vallei en Veluwe

en behoort tot een zeer vogelrijk gebied. 

Ga via de knooppunt 21,  (als u het kunstencentrum "Kijkoor" wilt 

bezoeken, www.kunstencentrumkijkoor.nl  , ga hier dan linksaf de 

Eikenlaan in) naar 20, 19, 08*, 15* en 17 richting 64 terug naar het beginpunt, 

beginpunt, opstapplaats fietsboot Baarn. 

Alternatieve routes naar andere opstapplaatsen fietsboot.
*opstappunt fietsboot Eemdijk; bij knooppunt 08 naar 12-11  

*opstappunt fietsboot Soest; bij knooppunt 15 naar 72 richting 87

Veel informatie vind u ook op:

www.cantonspark.nl www.vorstelijkbaarn.nl 

www.hoeveravenstein.nl 

www.staatsbosbeheer.nl
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http://www.cantonspark.nl/
http://www.vorstelijkbaarn.nl/
http://www.hoeveravenstein.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/

