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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: aanlegplaats van de fietsboot in de haven van Spakenburg

Lengte: 25 km

De fietsboot vaart in de zomermaanden 's-morgens naar Huizen of 

Spakenburg en 's-middags terug naar Amersfoort. Voor de 

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

Fiets vanaf de fietsboot langs de haven naar het centrum van 

Spakenburg. Bij de VVV, Oude Schans 90 vindt u veel informatie over

bezienswaardigheden in en rond Spakenburg-Bunschoten.

Kenmerkend voor Spakenburg zijn de klederdracht, de cultuurhistorie

rond de visserij en het eigen dialect. Spakenburg ligt aan de voor-

malige Zuiderzee en heeft het Eemdal met zijn boerenbedrijven als 

achterland.  Typisch voor het dorp zijn de Oude Haven, de bottervloot,

de Rode Loods (botterwerkplaats), de Visafslag en de vissersbuurtjes.

Tegenover de VVV aan de Oude Schans vindt u Museum Spakenburg.

Het museum kent een binnen- en buitenmuseum ondergebracht in 

acht panden aan weerszijden van de Watersteeg. Het vertelt de

geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. Er is ook een

museumcafé met informatiepunt over de Grebbelinie.

Zie voor tentoonstellingen en openingstijden:

en openingstijden www.museumspakenburg.nl

U fietst richting knooppunt 5 over het Spuiplein en rechtdoor Spuistraat.

Na enige tijd passeert u aan uw linkerhand de Noorderkerk aan de

Kerkstraat. Achter deze kerk is het Klederdrachten en Visserijmuseum.

De grote collectie verhaalt over de historie en tradities van de 

klederdracht. Er zijn vele modellen van botters.  Er zijn vitrines met

kralentassen en -mofjes., zilverwerk, handbeschilderde kraplappen 

en porselein. Bijzonder is de verzameling geborduurde bijbelverhalen 

uit Engeland.

Voor tentoonstellingen en openingstijden www.kenvmuseum.nl 

U vervolgt uw weg naar knooppunt 5 over de Spuistraat. Deze wordt 

Molenstraat en later Wilhelminastraat. Steek de Bikkersweg over en 

ga direct de 1ste weg rechts. Aan de Stadsspui 15 vindt u Korenmolen

Eemrondje Spakenburg



de Hoop

Deze Nederlandse korenmolen ligt in Bunschoten. Het is een achtkante

houten molen op een betonnen onderbouw. De molen werd geopend op 

29 mei 2009 en is onder begeleiding van een molenaar op woensdag en 

zaterdag te bezichtigen

www.demolenvanbunschoten.nl/nederlands/korenmolen de hoop

Vanaf de korenmolen vervolgt u uw tocht naar knooppunt 5 Vervolgens 

naar knooppunt 4 en rechtsaf over de Bisschopsweg naar knooppunt 13

Aan het begin van de Bisschopsweg ziet u de Eemlandhoeve, bereikbaar 

via parallelwegje.

Op de Eemlandhoeve kun je zien en leren waar ons voedsel vandaan komt. 

Boer Jan en boerin Maaike leiden u rond op het erf en organiseren kinder-

activiteiten. www.eemlandhoeve.nl 

Op de Eemlandhoeve vindt u ook het Landschapshuis (bezoekerscentrum)

van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

www.vriendenarkemheen-eemland.nl 

Vervolgens fietst u via de knooppunten 8, 15 en 17 naar Baarn. 

Wilt u in Baarn op de fietsboot stappen, fiets dan richting knooppunt 64 en 

neem linksaf het fietspad naar de opstapplaats van de fietsboot. U heeft nu 

ongeveer 10 kilometer gefietst. Hier heeft u aansluiting op het rondje Soest.

Terug naar Spakenburg gaat u vanaf knooppunt 17 naar knooppunt 15 

en vervolgens via de knooppunten 8, 12 en 11 langs de Eem naar Eemdijk

Vanaf hier volgt u de Eemdijk naar knooppunt 3. Op de grens van de 

Eemdijk en de Westdijk ligt de Oude Pol. Hier vindt u een oude zeewering:

de palendijk.

Deze palendijk bij Spakenburg is uniek. Vroeger lagen overal langs de 

Zuiderzee palendijken tot ze verzwakt werden door de paalworm. Deze 

dijk is een zo authentiek mogelijke reconstructie.  Informatiepanelen 

vertellen alles over de geschiedenis. Vanaf de picknickplaatsen heeft u 

een mooi uitzicht over de randmeren en over de polder.

U  fietst verder over de Westdijk naar knooppunt 3  bij de Oude Haven en 

en het centrum van Spakenburg. 

http://www.demolenvanbunschoten.nl/nederlands/korenmolen de hoop
http://www.vriendenarkemheen-eemland.nl/

