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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 het Eemsnoer is verkrijgbaar bij de VVV kantoren en 

bij verschillende interessante bestemmingen in het gebied.

Start- en eindpunt: aanlegplaats fietsboot kruising Bestevaer/Havenstraat

in  Huizen t.h.v. knooppunt 77.

Lengte: 33,5 km

De fietsboot vaart in de zomermaanden 's-morgens van Amersfoort 

naar Spakenburg of Huizen* en 's-middags naar Amersfoort. Voor de 

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

U rijdt naar de kop van de haven waar u het Nautisch Kwartier vindt.

Hier vindt u remakes van huisjes en gebouwen in "Zuiderzee-

stadjes"-stijl. Maar ook de botterwerf en de kalkovens. Hier 

werden schelpen gebrand. Er is nu een restaurant in. 

U vervolgt uw weg naar knooppunt 78 

U heeft hier een schitterend uitzicht over het Gooimeer met 

Almere-Haven aan de overkant. Links ligt de Eukenberg

(uitzichtpunt) U fietst over de Limistische Heide. Deze ligt aan 

de rand van het vroegere Naardense ontzandingsgebied. Tot 

"de limiet" (de grens) mocht zand worden gewonnen.

Via de knooppunten 79 en 80 doorkruist u het Crailose bos en de

Tafelbergheide.

De Tafelberg is een kunstmatige heuvel. In de 17de eeuw stond 

hier 'n oriëntatietafel. De tafel is met 36,4 m. boven NAP het

hoogste punt van het Gooi.

Langs de westkant van Huizen en Blaricum fietst u naar knooppunt 

51 Wanneer u onder de A1 door bent komt u op de Westerheide. 

U herkent hier in het landschap diverse grafheuvels. Als u vanaf hier 

uitkijkt over de hei, ziet u een aantal kaarsrechte zandwegen de z.g.

doodwegen. Zij leiden naar het Janskerkhof aan de overkant van de weg.

De grafheuvels dateren uit de vroege Ijzertijd, 800 - 500 v. Chr.  

In 1855 vond men bij onderzoek 32 urnen en diverse bronzen 

sieraden. Vondsten zijn te zien in Geologisch Museum Hofland. 

www.geologischmuseumhofland.nl 

Bij knooppunt 51 gaat u met het tunneltje onder de drukke weg door. 

Hier is links het geologisch museum. Links is ook het St. Janskerkhof.

Eemrondje  't Gooi

http://www.geologischmuseumhofland.nl/


Omstreeks de 8ste eeuw zou hier door Willibrord het Christendom 

zijn verkondigd. Later zou hier een reiziger met relikwieën van

St. Jan (Johannes) de Doper zijn overvallen en vermoord. Laren 

vestigde hier een kerkhof. Jaarlijks omstreeks 24 juni wordt er 'n

processie gehouden naar het kerkhof.

Bij de zijweg naast museum Hofland vind u paddenstoel 29001. De eerste

paddenstoel die de ANWB plaatste. Fiets over de Zuiderheide naar

knooppunt 53 en vervolgens naar knooppunt 56

Waar u vóór de snelweg rechtsaf gaat is linksaf de Goyergracht tussen 

Laren en Eemnes tot het Eemmeer.

Rond 1307 ontstond een conflict tussen de Graaf van Holland 

en de Bisschop van Utrecht over het moeras tussen Gooi en 

Utrecht. De Eemnessers ontgonnen steeds meer naar het

westen en de Gooiers naar het oosten. In 1535 werd het geschil 

beslecht en liet de Bisschop Jan van Arkel 'n grenspaal  plaatsen.  

Een verlande kreek, de Goyersgracht, vormde hier de grens. 

In het Gooi zijn er veel van deze "leeuwenpalen" te vinden. 

LET OP: om naar Baarn te fietsen gaat u vanaf het knooppunt 56 

rechtdoor en voorbij de rotonde linksaf over de Drakenburgerweg, 

wordt Geerenweg. Volg de bordjes naar de fietsboot.

Om de korte route naar Huizen te fietsen gaat u vóór de rotonde 

linksaf onder de snelweg door en via knooppunt 21 naar

knooppunt 24. Vanaf hier kunt u de routebeschrijving weer volgen.

Om door te fietsen naar Amersfoort: zie routebeschrijving aan het eind.

Vanaf knooppunt 56 vervolgt u uw weg naar knooppunt 22 en 

knooppunt 16.  U fietst nu door het park van kasteel Groeneveld.

Het park is vrij toegankelijk. 

Kasteel Groeneveld, rond 1710 gebouwd in Rococo-stijl, is 

eigendom van Staatsbosbeheer. Het huis is te bezichtigen en 

er vinden wisselende exposities en evenementen plaats.

www.kasteelgroeneveld.nl 

Als u het park uitkomst steekt u vóór de "Esscher-rotonde" (zo 

genoemd naar het kunstwerk in de stijl van Esscher) de 

Amsterdamsestraatweg over en gaat rechtsaf over de Draken-

burgerweg, wordt later Geerenweg. Vanaf de rotonde (bij benzinepomp) 

volgt u de bordjes naar de opstapplaats van de fietsboot

Via de knooppunten 17, 19, 20 en 25 komt u bij knooppunt 24 

Eemnes binnen. U fietst door het weidse en vogelrijke polderlandschap. 

Tip: ga bij knooppunt 25 even linksaf naar het sluisje dat alleen 

voor Sinterklaas open gaat! Er staan infoborden over de 

geschiedenis.

http://www.kasteelgroeneveld.nl/


Omstreeks 1200 wordt aan de oostzijde van de Eem ter Eem

gesticht met een versterkt kasteel. De ontginning van het moeras 

begon vanaf een landtong in de rivierbocht (= nes) t.o. ter Eem. 

Het oudst bekende document waarin Eemnes genoemd wordt 

dateert uit 1269. Zie  www.historischekringeemnes.nl 

Fiets vanaf knooppunt 24 onder de A27 door naar knooppunt 52   

U kunt hier rechtdoor fietsen naar het centrum van Laren met de

St. Janskerk en de Brink en Coeswaard.

Aanvankelijk een boerendorp (met weefindustrie als belangrijkste 

inkomsten) is Laren met zijn dorpsboerderijen, engen en meenten, 

na de komst van de tramlijn naar Hilversum en Amsterdam in 1892 

ook een forensen- en kunstenaarsdorp geworden. Bekende 

kunstschilders die hier verbleven waren Anton Mauve (leermeester 

van Van Gogh) Jan Sluijters en Ferdinand Hart Nibbrig.

U kunt het centrum van Laren het best te voet verkennen. Op de 

Oude Drift 1 vindt u het Singermuseum.

De rijke Amerikaan William Singer, zelf ook kunstenaar en kunst-

verzamelaar) en zijn vrouw Anna lieten in 1911 de villa " de Wilde 

Zwanen" bouwen. Na de dood van Willian in 1943 bracht zijn vrouw 

de collectie onder in een stichting. Anna was ook een enthousiast 

pianiste. Daarom liet zij in de periode 1953 - 1956 de villa uitbreiden 

met een museumzaal en een concertzaal  www.singerlaren.nl 

Fiets vanuit het dorp weer terug richting Eemnes om bij de sportvelden 

linksaf te slaan en hier uw route naar knooppunt 81 te vervolgen.

Vervolgens via knooppunt 80 en knooppunt 77 door het centrum

van Huizen weer terug naar uw beginpunt. 

De route voert door het "oude dorp" waar u aan de Achterbaan 82 het

cultuurhistorisch museum Het Schoutenhuis vindt. 

www.huizermuseum.nl  Ook de VVV is hier gevestigd. 

Tot eind 17de eeuw was de belangrijkste bron van inkomsten voor 

Huizen landbouw en huisnijverheid. Daarna werd ook de visserij een 

van de hoofdmiddelen van bestaan. Huizen had een kenmerkende 

klederdracht met grote geplooide muts.  Vanaf 1930 verdwijnt de 

dracht steeds meer uit het straatbeeld.

Routebeschrijving naar Amersfoort.

Om Kasteel Groeneveld te bezoeken fietst u van knooppunt 56 via 

de knooppunten 22 en 16 door het park van het kasteel.

 U gaat  vervolgens rechtsaf de Amsterdamsestraatweg langs, u 

passeert knooppunt 64 en fietst langs het paleis naar knooppunt 65

http://www.historischekringeemnes.nl/
http://www.historischekringeemnes.nl/


Paleis Soestdijk  is gebouwd rond 1650 als jachtslot en daarna 

diverse malen verbouwd en uitgebreid. De laatste bewoners waren 

Prinses Juliana en Prins Bernhard, van wie een beeld, gemaakt door

Kees Verkade 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 gedenknaarld 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. 

U vervolgt uw weg door Soest via de knooppunten 67 , 70 en 71 

naar de Kerkebuurt.

In de kerkebuurt vindt u Herberg de 3 ringen, bekend van de roman 

Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep. Bij de uit omstreeks 1350 

daterende kerk vindt u een informatiepaneel met beschrijvingen van 

de omliggende historische gebouwen.

Op uw weg naar knooppunt 72  passeert u de aanlegplaats van de

fietsboot. Via de knooppunten 73 en 10 fietst u Amersfoort weer 

binnen. Onderweg naar knooppunt 99 vindt u aan de Grote Koppel 

t.o. nr. 18 de aanlegplaats van de fietsboot. 

* Fietsboot vaart naar Huizen van 15 april t/m 15 oktober op dinsdagen,

donderdagen en zondagen van Amersfoort naar Huizen, haven van 't Gooi;

en om 14.00 uur weer terug.


