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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 

kruispunt Bisschopsweg/Eemweg tussen knooppunt 17 en 

knooppunt 64 (opstappunt Baarn van de fietsboot nabij knooppunt 17)

Lengte ± 20 km.

Alternatief eindpunt: halte fietsboot Eemdijk 

(zie routebeschrijving ná de Theetuin)

Eemnes had ooit een versterkt kasteel (rond 1200) en stadsrechten

(1352) in het omstreden grensgebied tussen de Graafschap

Holland en het Bisdom Utrecht. Alle informatie vindt u bij de 

Historische Kring Eemnes,  Raadhuislaan 2a. Openingstijden 

za. 14 - 16 uur. Groepen op afspraak. 

www.historischekringeemnes.nl

Komend vanaf de fietsboot linksaf over het schelpenpad naar 

naar de Eemweg. Hier rechtsaf naar knooppunt 17 (onder de A1 door)

Vervolg uw route richting Bunschoten-Spakenburg. (Oversteken
bij de verkeerslichten) Vóór de brug rechtsaf door Eembrugge.

U fietst verder richting knooppunt 19

In de bocht na het Ocrieteiland gaat u linksaf, de Kerkeweg.

Vanaf het Ocrieteiland, genoemd naar de fabriek die hier heeft 

gestaan, is er de mogelijkheid om te zwemmen of te vissen.

Dit eiland is ontstaan door afsnijding van een forse meander

van de Eem.

U gaat rechtsaf de Geerenweg op (dus niet naar knooppunt 19) 

en aan het eind rechtsaf: de Stammenweg. 

Rechts ziet u een van de waaien (elders wielen genoemd):

resultaat van een oude dijkdoorbraak van deze zomerdijk.

Door o.a. de rietgroei  moet men regelmatig de waterplas 

schoonmaken om verlanding te voorkomen.

Volg het fietspad over de sluis.

 

Eemrondje Eemnes

http://www.historischekringeemnes.nl/


Al in 1589 lag hier een houten sluis, in 1650 vervangen door een 

stenen sluis. Omdat door inklinken van het land de afwatering 

steeds moeilijker werd, is in 1791 naast de sluis een watermolen 

gebouwd. Toen deze molen te weinig effectief bleek, werd op deze 

plek  in 1883 een stoomgemaal en een machinistenwoning gebouwd. 
Het gemaal is in 1921 geëlectrificeerd.  De sluis wordt nu 

alleen nog gebruikt voor de intocht van Sinterklaas.

Ga na de sluis linksaf en volg de Eemnesser Vaartsteeg via 

knooppunt 25 naar knooppunt 24.  Aan de Wakkerendijk vindt u 

diverse horecagelegenheden. Ga op de Wakkerendijk even rechtsaf 
en meteen links, de Waag,  dan rechts (de Jonkheer Roëlllaan).

Rechts is de Kerkstraat met de Nicolaaskerk.

De Nicolaaskerk is een van de twee middeleeuwse kerken van 

Eemnes. (De andere is de St. Pieterkerk, bekend als het "dikke

torentje" aan de Wakkerendijk) waarvan de bouw startte in de

14de eeuw. Wie afstapt en rond de Nicolaaskerk loopt ziet diverse 

jaartallen, de oudste boven de toreningang. De Kerkstraat is de

oudste straat van Eemnes en is Beschermd Dorpsgezicht.

Vervolg uw weg via Torenzicht en ga na 100m rechtsaf de 

Braadkamp op.

Midden op dit plein ligt de stenen "Canon van Eemnes". Aan de 
overkant staat een beeld van Pépé Grégoire: "De ontmoeting".

Steek de Laarderweg over met het winkelcentrum de Minnehof

aan uw rechterhand. Volg het fietspad langs de Noordersingel,

en ga bijna aan het eind rechtsaf:  Meervalweg en linksaf 

Karperweg. De Karperweg uitrijden, even links en dan rechtsaf het 

fietspad richting Blaricum langs de A27: Te Veenweg Noord.

Deze uitrijden tot de Theetuin Eemnes.

In de Theetuin (di t/m zo geopend) kunt u wandelroutes verkrijgen 

door het rijke vogelgebied. U wandelt over de zomerdijk, langs 

waaien naar de vogelkijkhut van Natuurmonumenten.

Voorbij de Theetuin gaat u rechtsaf over een brugje naar knooppunt 2

Vanaf hier heeft u 3 mogelijkheden om terug te fietsen.

Opstapplaats Baarn van de fietsboot geeft aansluiting op het rondje

Baarn.

Keuze 1

Ga rechtaf over de Meentweg naar knooppunt 24. Linksaf naar 

knooppunt 25. Dan rechtsaf met het trekpontje om uw weg vervolgen 



via knooppunt 20, 19 en 17. U fietst vanaf hier richting knooppunt 64 

en komt het fietspad weer tegen dat naar de fietsboot, opstappunt Baarn, gaat.

Keuze 2

Vanuit de Theetuin over de Meentweg en meteen linksaf de polder 

in. Volg de route over de Noord Ervenweg naar knooppunt 25.

Bedien zelf het fietspontje en vervolg uw weg naar 

knooppunt 20.  Hierna verder als bij keuze 1.

Keuze 3

Deze route voert naar de opstapplaats Eemdijk van de fietsboot.

Ga rechtsaf over de Meentweg en neem de 2de weg links: de 

Volkersweg. Deze weg volgen tot de Eem hier met het pontje 

(niet op zondag) naar de overkant en linksaf 100 meter naar de

opstapplaats van de fietsboot.

De fietsboot vaart  in de zomermaanden 's-morgens naar 

Spakenburg of Huizen en 's-middags terug naar Amersfoort

Voor actuele vaartijden zie www.eemlijn.nl  of het infobord

bij de opstapplaatsen


