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

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

interessante bestemmingen in het gebied.

Start en eindpunt: Verlengde Hooiweg tussen knooppunt 71 en 87

(opstapplaats fietsboot)

Lengte: 29 kilometer

Volg het fietspad langs de Eem en ga met de Malebrug de Eem over 
naar knooppunt 72 (aansluiting rondje Amersfoort)

Ga linksaf over de Slaagseweg.

Aan de Slaagseweg 4 vindt u geitenboerderij Breevoort. Boven de 

melkstal is een skybox en ontvangstruimte. Op zaterdagen kunt 

u tussen 11 en 12 uur deze skybox bezoeken.

Ga linksaf Krachtwijkerweg naar knooppunt 15. In de bocht is op 

zondag in de zomermaanden een snuffelmarkt. 

Deze klinkerweg komt weer uit op de Slaagseweg, ga hier linksaf.

Fietst u liever over asfalt blijf dan de Slaagseweg volgen.

Verderop gaat deze weg over in het Zuidereind.

Op Zuidereind 35 vindt u boerderij Netelenburg met terras en

bootjesverhuur. Alleen open als het mooi weer is.

Op Zuidereind 23 vindt u boerderij Grimmestein. Hier heeft mogelijk 

in de 15de eeuw een kasteel gestaan. (niet toegankelijk)

Fiets verder naar knooppunt 15, sla linksaf en steek met de snelweg de 

Eem over en linksaf naar knooppunt 17.  Hier rechtsaf en over de 

rotonde weer rechtsaf, onder het viaduct door. (U kunt ook vanaf

het viaduct met de trap naar beneden)

Aan de Eemweg vindt u iets verder links de ANWB wegwijzer

naar de opstapplaats Baarn van de fietsboot.

De fietsboot vaart in de zomermaanden 's-morgens naar Spakenburg 

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

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

Hier is de aansluiting met het rondje Baarn. U vervolgt echter uw 
weg naar knooppunt 64 dwars door Baarn.

Voor de spoorlijn rechts is station Baarn met de koninklijke

wachtkamer. Deze is alleen op aanvraag te bekijken.

Nadat u de spoorlijn bent overgestoken is rechts de wijk Prins 

Hendrikpark, beter bekend als Hoog Baarn.

Eemrondje Soest



U vind hier markante villa's en veel groen. Bijzonder is de toren 

van het Badhotel aan de Julianalaan. Dit is het restant van een 

sanatorium met "watergeneesinrichting" - hydrotherapie.

Bij knooppunt 64 linksaf en langs paleis Soestdijk naar 

knooppunt 65.

Paleis Soestdijk en de tuinen zijn vrijdag t/m zondag te 

bezichtigen. Er zijn wisselende tentoonstellingen

Tegenover het paleis is het Baarnse Bos met grote en kleine kom 

(vijvers) en berceau (schaduwlaan)

Bij de stoplichten steekt u deze weg over en fietst weer terug 

richting Baarn. Op de parkeerplaats staat het beeld van 

Christoffel Pullman, in 1937 onthuld door Prinses Juliana.

Grenadier Pullman maakte in 1787 deel uit van het Regiment van 

Hessen-Darmstadt. Zij waren op het paleis ter bescherming van

Willem V. Toen de Patriotten het paleis wilden bestormen stuitten 

zij op Pullman en schoten hem dood. Dit schot wekte de 

Hessische brigade en zij voorkwamen dat het paleis

werd geplunderd.

U gaat rechtsaf over 'n wildrooster de Koningslaan (zandweg) in.

Links is het Baarnse Bos en aan het eind (zichtlaan vanuit het 

paleis) staat de Naald van Waterloo.

Dit monument is opgericht ter ere van Prins Willem Frederik, 

de latere koning Willem II. Hij sloeg in 1815 de aanval van de 

Fransen bij Brussel (Quatre Bras) af  en hield zolang stand dat

de geallieerden onder leiding van de Engelse opperbevel-

hebber Wellington op tijd kwamen om de Franse keizer Napoleon 

n de slag bij Waterloo te verslaan.

Aan het einde van de Koningslaan gaat  u rechtsaf de Stadhouders-

laan op. Na de rotonde kunt u kiezen voor rechtdoor naar het 

winkelgebied of uw tocht vervolgen. U vervolgt u tocht door linksaf

te slaan; Korte Brinkweg. Eerste rechts (F.C. Kuijperstraat) en 

daarna eerste links naar het Kerkpad.

Zodra u het spoortunneltje gepasseerd bent kunt u rechtsaf(t.h.v. 

huisnummer 22) over de parkeerplaats naar de VVV. Hier vindt u 

wandelroutes over de Engh, door de Kerkebuurt en door Korte 

Lange Duinen. Naast de wandelroutes geeft de folder veel informatie 

over de gebieden.



Het Kerkpad was oorspronkelijk een zandpad waaraan de 

boerderijen van de Soester Brink stonden. De voorzijden van de

boerderijen waren dan ook gericht op het pad en de daar achter

gelegen Engh (bouwland). Via dit pad ging men ter kerke.

De bebouwing aan de Noordzijde bestaat meest uit achttiende 

eeuwse boerderijen. Aan de Zuidzijde achttiende en 

negentiende eeuwse boerderijen.

U vervolgt u route over het Kerkpad tot de Petrus en Pauluskerk

Dit gebouw heeft een neoclassistische gevel en toren uit 1852 en 

daarachter de kerk uit 1969. Hierin vindt u uit de oude 

Waterstaatskerk nog de preekstoel, de lichtkronen en diverse

ornamenten. Rechts van de kerk is het stiltecentrum (over-

dag geopend) en het beeld van Petrus en Paulus. Dit is hier 

in 2005 geplaatst en afkomstig van de gelijknamige kerk in 

Haarlem.

Hier heeft u de mogelijkheid langs de kerk naar de rotonde te fietsen. 

Gaat u linksaf dan vindt u na ongeveer 100 meter rechts 

Museum Oud Soest.

In dit klooster uit  1868 vindt u dagelijkse gebruiksvoorwerpen 

en oude ambachten uit het begin van de vorige eeuw. Open op 

zaterdag- en zondagmiddag, zomers ook de woensdag- en de 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

Voor tentoonstellingen zie www.oudsoest.nl 

U vervolgt u weg over het Kerkpad tot het eind. Hier staat de

Oude Kerk.

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.

U fiets achter de kerk langs rechtdoor via de Kerkstraat naar de 

de doorgaande weg. Hier voorzichting oversteken en direct

rechtsaf de Veldweg op. Rechts staat aan de Molenweg de 

Windhond.

De Windhond is een herbouwde stellingkorenmolen. Gratis te 

bezoeken op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Verkoop van meel en knolletjes.

Rechtdoor over het zandpad, Enghenbergersteeg, komt u bij 

een grafheuvel. U fietst weer terug en gaat  rechtsaf, dan fietspad rechts.



De grafheuvel dateert uit 2500 - 2000 voor Christus. Bij onder-

zoek in 1931 zijn geen voorwerpen meer aangetroffen. Wel het

silhouet van een in hurkhouding (zijligging) begraven mens.

Gaat u niet naar de grafheuvel dan gaat u voorbij de molen 

links en direct rechts, fietspad (zandpad) over de Eng.

De Soester Engh is een open akkerbouwgebied en ligt op 'n 

stuwwal uit de voorlaatste ijstijd het Saalien; een uitloper van de

Heuvelrug. De noordzijde is in de 20ste eeuw deels bebouwd. 

Aan de zuidzijde resteert nog ongeveer 60 ha. Hier wordt

tegenwoordig het Soester knolletje verbouwd. 

Aan het einde van het fietspad de Parklaan oversteken en door-

rijden naar de Nieuweweg. Linksaf, spoorlijn oversteken en op 

kruispunt met verkeerslichten rechtsaf langs de Soesterbergse- 
straat naar knooppunt 59. Hier rechtsaf naar knooppunt 58 voor 

n rondje Soester Duinen.

De Soesterduinen, een stuifzandgebied, zijn in 1997 tot aard-

kundig monument verklaard. U fietst een rondje om de Lange

Duinen. Aan de andere kant van de Soesterbergsestraat zijn de

Korte Duinen. In de laatste ijstijd, het Weichselien, is een pakket

zand afgezet door de wind.  Toen het ijs zich terugtrok 

ontstonden bossen en heidevelden. Door het plaggen van de 

heide en overbegrazing raakte de grond vegetatieloos en begon 

te stuiven. Tegenwoordig is er speciaal beheer nodig om het 

stuifzand te behouden.  Zie hierover ook de informatieborden 

aan de randen.

U fietst door het bos, steekt de spoorlijn over en gaat linksaf naar

knooppunt 57. Weer de spoorlijn over en naar knooppunt 56. 

Blijf vóór de spoorlijn en ga linksaf over de Beaufortlaan.  In een 

kleine woonwijk (Soestduinen) vóór de Soesterbergsestraat gaat u
linksaf het fietspad op naar knooppunt 53 en 59.

U hebt onderweg regelmatig zicht op de duinen. 

Ga bij knooppunt 59 linksaf en rijdt weer terug naar de verkeers-

lichten. U gaat rechtsaf langs de Birkstraat. Net buiten de 

de bebouwde kom (voorbij het benzinestation) is rechts op 

Birkstraat 96 de Paardenkamp en links op nummer 107 boerderij 

het Gagelgat.

De Paardenkamp is een nationaal rusthuis voor paarden. U kunt 

boerderij Vosseveld dagelijks bezoeken van 10 tot 16 uur.

Boerderij het Gagelgat is een gerestaureerd rijksmonument uit 

1712 dat is omgebouwd tot een 19-eeuwse boerderij. Er zijn op

veel plekken interactieve elementen en 'n speciale kinderroute.

Geopend dagelijks van 10 tot 16 uur.



Fiets terug naar Soest en ga rechtsaf over de Van Lenneplaan, 

rechtsaf Ferdinand Huycklaan en linksaf naar knooppunt 70 en 71

Volg de borden fietsboot, richting knooppunt  87, via Eemweg en  

A.P. Hilhorstweg. Gaat u over de spoorlijn rechtdoor 'n privéweg 

in dan komt u aan de Kleine Melm. 

Hier staat een dwarshuisboerderij uit 1681. Tot 1968 voer hier een 

pont naar de overkant van de Eem. In 1976 is de bijbehorende 

kroeg van Zwarte Willem (W. v.d. Heuvel) gesloten. Nu kunt u er 

n kano, roeiboot of sloep huren. Horeca is nog in ontwikkeling. 

Informatie op www.kleinemelm.nl 

Gaat u over de spoorlijn rechtsaf en daarna linksaf, Verlengde 

Hooiweg, dan bent u terug op het beginpunt.

Vanaf knooppunt 72 heeft u aansluiting op het lusje Amersfoort.
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