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Ontdek wat het Eemgebied je te bieden heeft!

> Fietsroute 1: zie pagina 6

> Fietsroute 2: zie pagina 44

De rivier De Eem is een van de best bewaarde  
geheimen van landschappelijk schoon in Nederland. 
Vanaf Amersfoort meandert de rivier door de  
Eemvallei naar het Eemmeer, de vroegere Zuiderzee. 
Landschappelijk tref je hier de openheid van de vallei 
en het water, hetgeen het gebied tot een vogelparadijs  
maakt. Cultuurhistorisch vind je hier het middeleeuwse  
centrum van Amersfoort met nog echte stadspoorten, 
de sfeer van authentieke dorpen als Baarn, Soest  
en Eemnes en de havensfeer van Bunschoten- 
Spakenburg en Huizen. Je kunt hier wandelen, fietsen, 
vogels kijken, van de natuur genieten, de historie  
opsnuiven, heerlijk eten, drinken, kortom: volop  
genieten van de veelzijdigheid van dit gebied.
Het Eemsnoer rijgt in deze bijzondere omgeving de cul-
tuurhistorische en landschappelijke parels aan  
elkaar. In dit boekje tref je tal van suggesties om te be-
kijken en te beleven. In de individuele plaatsen en als 
reis door het gebied. Heel veel plezier met je verblijf!

Roelof Meijer, voorzitter

Het Eemsnoer

De parels van het Eemsnoer

Parels van Amersfoort,  
zie pagina 10
Parels van Soest,  
zie pagina 22
Parels van Baarn,  
zie pagina 32

Parels van Bunschoten- 
Spakenburg, zie pagina 48
Parels van Eemnes,  
zie pagina 54
Parels van Huizen,  
zie pagina 62

Roelof Meijer - Amersfoort, Stan Uyland - Soest, Martien Marteijn - 
Soest, Hans van der Heide - Baarn, Arie ter Beek - Bunschoten- 
Spakenburg, Reggie van Berkel - Eemnes, Roy Westerhof - Eemnes, 
Wim Zwanenburg - Huizen, Lex Bergers - Soest (coördinator)

Bestuursleden van de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer

Met dank aan: de leden van de CV Eemsnoer, de adverteerders 
en financiers (Gemeente Eemnes) en Reto internetburo.

Vereniging Eemsnoer is een onafhankelijke 
vrijwilligers organisatie die zich sterk maakt voor: 
•  Het verbinden van de culturele, cultuurhistorische, 

landschappelijke en toeristische ‘parels’ in het  
Eemgebied.

•  Het verdiepen van de regionale identiteit  
en beleving.

•  Het vergroten van de bekendheid van het  
Eemgebied.

•  Het versterken van de positieve beleving door  
inwoners en bezoekers van het Eemgebied.

 
Wat doen wij?
•  Samenstellen en uitgeven van publicaties over  

het Eemsnoer.
•  Uitreiken van de Eemsnoer Award voor een persoon 

of organisatie die zich inzet voor het behoud,  
het overzicht, de verbinding en/of het ontdekken 
van het Eemgebied.

•  Organiseren van Eemsnoer Events (zoals boot-
tochten, wedstrijden en concerten op de Eem).

•  Ondersteunen van toeristische en recreatieve  
initiatieven in het Eemgebied.
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Onze ambassadeurs 
over  
het Eemsnoer
De zes gemeenten  worden 
verbonden door het 
Eemsnoer, maar hebben 
elk ook hun eigen  
karakteristieken.  
De burgemeesters zijn 
door de toegevoegde 
waarde van het Eemsnoer 
aan hun gemeente tevens 
ambassadeurs van de 
vereniging.

Burgemeester 
Van de Groep 
Bunschoten-Spakenburg

‘Het Eemsnoer is voor de 
gemeente Soest van groot 
belang. De Eem verbindt ons 
met de omliggende gemeen-
ten, dat maakt ons meer een 
geheel en maakt ons allen 
sterker.’

‘Dit prachtige gebied leent 
zich uitstekend voor wandel-  
en fietsroutes. Alle losse 
stukjes worden door het 
Eemsnoer met elkaar ver-
bonden zodat er één mooi 
geheel aan activiteiten in de 
omgeving ontstaat.’

‘Het Eemland is een waterrijk 
gebied dat eeuwenlang kampte 
met het gevaar van overstromin-
gen. Dankzij modern waterbe-
heer, veilige dijken en zuivering 
door de waterschappen kun je 
nu optimaal recreëren en genie-
ten van oude havens en dijken, 
een schone Eem, weidevogels en 
waterrijke natuur.’

‘Ontspannen met de fiets 
op de boot over de Eem en 
vervolgens door dit prach-
tige gebied fietsen. Samen 
met de andere gemeenten 
mogen wij van geluk spre-
ken deel uit te maken van 
het Eemsnoer.’

‘Het Eemmeer is heel be-
langrijk voor het toerisme in 
Bunschoten-Spakenburg.
Per fiets, boot of te voet 
wordt hier door velen van 
de natuur genoten. Door het 
Eemsnoer is onze gemeente 
van alle kanten bereikbaar!’

‘Vorstelijk Baarn is een 
geliefde bestemming voor 
fietsers en wandelaars. 
Mede dankzij het weidse 
polderlandschap rondom 
de Eem. De Eem verbindt 
Baarn met de aangrenzen-
de gemeenten. Het is een 
fantastische manier om de 
omgeving te verkennen.’

‘De rivier de Eem begint bij 
Amersfoort. Een bruisende  
en gezellige stad met  
musea, goede restaurants  
en veel winkelaanbod. Net 
buiten Amersfoort bent 
u direct in een prachtige 
groene omgeving. Die kunt 
u verkennen aan de hand 
van de routes in dit boekje. 
Geniet ervan!’

Burgemeester 
Röell  Baarn

Burgemeester 
Heldoorn
Huizen

Burgemeester
Bolsius
Amersfoort

Dijkgraaf
Tanja 
Klip-Martin
Waterschap Vallei en Veluwe

Burgemeester 
Van Benthem 
Eemnes

Burgemeester 
Metz 
Soest
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ROUTE 1: 
Langs en door Amersfoort, 
Soest en Baarn In de regio Amersfoort, 

Soest en Baarn zijn ver-
schillende routes voor je 
uitgestippeld die met el-
kaar of met de fietsboot 
(zie blz. 71) gecombineerd 
kunnen worden. Zo kun 
je naar eigen voorkeur 
de afstand kiezen en de 
route bepalen. Langs de 
routes liggen bijzondere 
parels die het waard zijn 
om voor af te stappen. 
Deze parels staan per 
plaats beschreven en zijn 
aangegeven op de bijbe-
horende plattegronden.
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Rondje Amersfoort: 21 kilometer

Knooppunten: 99

73 70
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Rondje Baarn: 20 kilometer

Knooppunten: 64
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Rondje Soest: 23 kilometer

Knooppunten: 70

57 59

69

56 69

59

55

58

58 70

Combinatietip: 44 kilometer

Start het rondje Amersfoort en voeg hier het rondje 
Soest aan toe. Ga bij knooppunt 70 richting knoop-
punt 69 en volg vanaf hier de knooppuntenroute 
van Soest. Wanneer je terug bent bij knooppunt 
70, vervolg je weer de knooppunten van het rondje 
Amersfoort.

8

Dat was in een notendop 
de opdracht waarmee Wa-
terschap Vallei en Veluwe 
de markt op ging in het 
kader van de dijkverbete-
ring. Het resultaat mag er 
zijn: een waterkering die 
omhoog komt door de op-
waartse kracht van water. 
Deze opdrijvende kering 
is 335 meter lang en 80 
centimeter hoog. De let-
ters die op de waterkering 
zijn aangebracht, vormen 
samen het Spakenburgse 
volkslied. 

De waterkering komt 
 opdrijven als het water peil 
stijgt. Het water stroomt 
in een stalen bak en drukt 
de kering omhoog. Door 
de bouw van de opdrij-
vende kering  
voldoet de waterkering  
in Spakenburg aan de  
huidige eisen, namelijk dat 
hij een waterstand aankan 
die zich voordoet bij een 
noordwesterstorm van 
 windkracht 12.

Opdrijvende 
waterkering
Hoe houden we het historische centrum van  
Spakenburg mooi, en vooral ook veilig? 
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De Koppelpoort

Om de stad te be-
schermen is in 1427 
een gecombineerde 
land- en waterpoort 
gebouwd op het punt 
waar het water vanuit 
de stad de Eem 
instroomt. Je kunt de 
poort snel bekijken  
of de rondleiding van  
30 minuten volgen.

1

De parels van 
Amersfoort
Aan het begin van de Eem,  
waar de Lunterse Beek en de 
Barneveldse Beek bijeenkomen,  
ligt de middeleeuwse stad 
Amersfoort. Een stad vol cultuur, 
mooie winkelgebieden en  
gezelligheid. Bezoek een van de 
vele musea, maak een stads-
wandeling of strijk neer op een 
terras in de binnenstad.

12

www.vvvamersfoort.nl

Onze Lieve Vrouwetoren

Deze blikvanger van Amersfoort wordt 
in de volksmond ook wel de ‘Lange 
Jan’ genoemd. De toren is maar liefst 
98 meter hoog en is onder begeleiding 
van een gids te beklimmen.

Sint-Joriskerk

In 1248 werd de Sint-Joriskerk gebouwd en 
deze is sindsdien nog een aantal maal ver-
bouwd en gerestaureerd. Deze mooie kerk 
is van maandag t/m zaterdag te bezichtigen.  
Iedere donderdag-
middag kun je een  
rondleiding volgen.

Museum Flehite

In het Museum Flehite wordt aan-
dacht besteed aan de geschiedenis 
van de stad en worden wisselende 
tentoonstellingen over (inter)nationale 
kunst uit de periode 1850-1950  
georganiseerd. Het museum is  
gevestigd in drie laat-middeleeuwse 
muurhuizen die  
omstreeks 1540  
zijn gebouwd.

3

4

2

www.onzelievevrouwetoren.nl

www.museumflehite.nl

www.vvvamersfoort.nl

Elke week actuele 
Eemsnoertips op  
Golfbreker Radio. 
Leuke ideeën voor  

uitjes en evenementen.

Op donderdag  
en vrijdag tussen  

22.00 en 23.00 uur
Op zaterdag tussen  
10.00 en 11.00 uur  

en tussen  
13.00 en 14.00 uur.

www.golfbreker.nl/
Golfbreker App/

Tune-In App.

12 13



Kunsthal KAdE

Net buiten de binnenstad vind 
je Kunsthal KAdE. KAdE orga-
niseert tentoonstellingen die 
gericht zijn op moderne kunst, 
architectuur en design. Doordat 
KAdE geen eigen collectie heeft, 
staat het open voor impulsen 
vanuit de hele wereld.

Wijkmuseum Soesterkwartier

Toen de spoorwegen in 1904 de wagenwerkplaats 
bouwden, ontstond daar vlakbij het Soesterkwartier. 
Deze arbeiderswijk lag vroeger geïsoleerd van  
de stad en kreeg daardoor een eigen karakter.  
In het Wijkmuseum kom je meer te weten over  
de geschiedenis van het Soesterkwartier.

6

7

www.kunsthalkade.nl

www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

De Waterlijn

Amersfoort bekijken vanaf 
het water, in een mooie 
sloep en met een betrokken 
gids. De Waterlijn biedt een 
geheel nieuwe ervaring  
van de stad. Er zijn ver- 
schillende routes die  
elk 45 minuten duren.

5 8

www.amersfoort-rondvaarten.nl

www.vvvamersfoort.nl

Mondriaanhuis

In het geboortehuis van Piet 
Mondriaan is sinds 1994 het 
Mondriaanhuis gevestigd. 
Een museum waar je kennis 
kunt maken met het leven 
en werk van deze beroemde 
kunstenaar. Het museum 
is te bezoeken van dinsdag 
t/m zondag. www.mondriaanhuis.nl

De Hof

Het grootste plein in de 
Amersfoortse binnenstad is 
onderdeel van het Rijks-
beschermd gezicht van 
Amersfoort. De Hof kent veel 
gezellige terrassen die het 
een heerlijke plek maken om 
te vertoeven.

9

14 15



Hofje Armen de Poth

Vanaf ongeveer 1350 nam het 
Broeder schap van de Heilige 
Geest de zorg voor de zieken  
op zich. Zij gaven hen zelfge-
maakt brood, boter en andere 

producten. In 1525 verhuisde de broederschap vanuit  
het stadscentrum naar het terrein De Poth. Hier stonden 
al een pesthuis en een kapel. Het Provenhuis werd later 
gebouwd.

www.armendepoth.nl 

10

Kamp Amersfoort

Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort ligt op de grens 
van Amersfoort en Leus-
den en is een van de drie 
bekendste Nederlandse 
herinneringscentra. Tussen 
1941 en 1945 hebben 37.000 
gevangenen vastgezeten 
in dit doorgangskamp dat 
onder direct bevel van de 
SS stond.

11

DierenPark 
Amersfoort

DierenPark Amersfoort 
is een begrip in de wijde 
omgeving. In de afgelo-
pen 60 jaar is het van 
een klein park uitge-
groeid tot een dieren-
park met 1.500 dieren, 
een klim-alles-route 
en ongeveer 800.000 
bezoekers per jaar. Ieder 
seizoen worden er leuke 
activiteiten voor jong en 
oud georganiseerd.

12

www.kampamersfoort.nl

Hoe bijen leven in Nederland kun je zien 
bij het Bijenhuis. Bijen houden is weer 
populair! Dat is maar goed ook, want bijen 
zijn belangrijk voor de natuur en onze 
voedselvoorziening. Bij de Imkersvereni-
ging Eemkwartier kun je een basiscursus 
bijen houden volgen. Voor kinderen zijn er 
bijenexcursies.

Het Groene Huis

Het Groene Huis op Land-
goed Schothorst is er om 
inspiratie of kennis op te 
doen over duurzaamheid en 
de natuur. Maar het is vooral een plek om te ontspannen 
of lekker actief in de natuur bezig te zijn. Landgoed  
Schothorst wordt  
ecologisch beheerd.

15

www.sterrenwacht-mn.nl

www.hetgroenehuisamersfoort.nl

www.eemkwartier.bijenhouders.nl

Sterrenwacht Midden-Nederland

De Sterrenwacht van Amersfoort heeft een 
schuifdak in plaats van een koepel. Dat 
heeft als voordeel dat je de hele hemel kunt 
zien! Door de grote telescoop kun je zowel 
‘s zomers en ‘s winters het heelal verken-
nen. Tijdens deze  
waarnemingen wordt  
uitgelegd waar je naar kijkt.

13

www.dierenparkamersfoort.nl

14 Bijenhuis

16 17



Middeleeuws Erf

In de natuur van Land-
goed Schothorst ligt een 
vroeg-middeleeuws boerenerf uit het jaar 800. Hier er-
vaar je hoe het was om in die tijd te leven. Natuurlijk zijn 
er ook allerlei dieren te zien op het erf, in de weide en de 
stal. Tijdens Vikingweekenden en Sibbezondagen kun je 
oude ambachten bekijken en vragen stellen over  
het verleden.

16

www.devosheuvel.nl

www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Park Randenbroek

Ontdek deze oase van rust 
middenin de stad. In Park 
Randenbroek vind je veel 
verschillende bomen,  
struiken, planten en dieren. 
Door het jaar heen zijn er  
35 vogelsoorten en 6 soorten 
vleermuizen te zien. Ook 
zetelt er al meer dan  
30 jaar een reigerkolonie. 
Oorspronkelijk was Randen-
broek een buitenplaats.  
Het 17de-eeuwse landhuis 
Huize Randenbroek is nu een 
evenementenlocatie.

Stadsboerderij 
De Vosheuvel

Naar Stadsboerderij “De 
Vosheuvel” ga je vooral 
voor de dieren: koeien, 
pony’s, ezels, varkens, 
geiten en schapen, maar 
ook kippen, konijnen 
en knaagdieren. In de 
knuffelweide kun je de 
geiten aaien. Ga zeker 
ook even kijken bij de 
watervogels in de grote 
vijver.

18

17

www.vvvamersfoort.nl

Ambachtelijk 
Botenbouw Centrum

Telefoon 06 50215733
De Schans 20B, 3813 TW Amersfoort
www.botenbouwcentrum.nl

Jaaropleiding botenbouw, cursus  
houtbewerking en projectbegeleiding

Woningcorporatie Eemland  
Wonen is een vertrouwd adres 
voor het huren van een woning. 
Eemland Wonen verkoopt ook 
woningen. 

Zie: www.eemlandwonen.nl 
(ik zoek een woning; koopwoningen)

De Geerenweg 4
3741 RS Baarn
info@eemlandwonen.nl

Eethuys-Café

’De Generaal’
LT. GENERAAL VAN HEUTSZLAAN 5
3743 JL BAARN-TEL. (035) 542 17 84

WWW.DEGENERAAL.NL

18



Op een mooie zomeravond 
vaar ik graag op de Eem. 
Vanaf ‘t Raboes, dat pitto-
reske jachthaventje bij de 
monding, tot vlak voor de 
Koppelpoort in het centrum 
van Amersfoort is het 18 
kilometer lang genieten van 
een uniek cultuurlandschap, 
van vogels en vissen. Want 
voor die vissen ga ik naar de 
Eem. Voor mij als sportvisser 
is deze traag stromende ri-
vier een eldorado. Naast bra-
sems, windes, blankvoorns, 
snoeken en snoekbaarzen 
kun je er ook enorme kar-
pers tegenkomen. Zo’n goede 
visstand is natuurlijk alleen 
mogelijk dankzij ecologisch 
schoon oppervlaktewater. 
De waterschappen hebben 
met hun zuiveringsinstalla-
ties een enorme prestatie 
geleverd waarmee in een 
periode van 40 jaar een stin-
kend riool is omgetoverd in 
een gezond en visrijk water. 
Zelfs midden in Amersfoort 
is de visstand zó goed dat 
sportvissers uit de regio en 
daarbuiten naar Amersfoort 
komen om op snoekbaars te 
vissen.

Een rivier
vol

vis

Door Marco Kraal

Marco Kraal, bioloog en  
presentator van het  
programma VIS TV met een 
fraaie karper uit de Eem.

Voor het vissen op de Eem  heb je de VISpas nodig. Via www.vispas.nl kun je deze eenvoudig online bestellen.

2120
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De parels van 
Soest
Door de aanwezigheid van de Soester Eng ont-
stond Soest als lintdorp – boerderijen werden 
in een lint langs de hoge gronden aan de voet 
van de Eng gebouwd. Dit is nog altijd te zien 
aan de vorm en inrichting van het dorp. Ontdek 
het gezellige Soest met zijn rijke historie en 
moderne winkelgebied.

1

www.nmm.nl

Nationaal Militair Museum

Op de oude vliegbasis Soesterberg is het Nationaal Militair 
Museum gevestigd. In het indrukwekkende arsenaal kunnen 
kinderen interactief aan de slag. Het verhaal van de krijgs-
macht wordt in zes verschillende themaruimtes verteld aan 
de hand van persoonlijke verhalen  
van bijzondere mensen.

Soester Duinen

Aan de noordelijke rand van de 
Utrechtse Heuvelrug liggen de 
Soester Duinen. Dit natuurge-
bied kenmerkt zich door lang-
gerekte zandduinen omringd 
door heide en bossen. Een 
heerlijke plek om te wandelen 
of te genieten van een picknick.

2

www.museumsoest.nl

www.vvv.nl

Soester Eng

De Zuidelijke Eng is in 1992 
door de gemeente Soest 
aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht. Het is een 
open en opvallend glooiend 
akkerbouwgebied dat op een 
stuwwal ligt. De Eng heeft 
op sommige plaatsen een 
hoogte van zo’n 20 meter en 
biedt prachtige vergezichten. 
De Amersfoortse Berg, de 
Eempolder en het kerkje van 
Soest Zuid zijn dan te zien.

    Museum Soest 

De historie van Soest 
gecombineerd met 
hedendaagse exposities. 
Dat is wat het knusse 
Museum Soest te bie-
den heeft. Het museum 
is geopend op zaterdag 
en zondag en van 1 april 
t/m 31 oktober ook op 
woensdag- en vrijdag-
middag.

4

3

www.soestereng.nl
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Grote en Kleine Melm

Door natuurlijke ophoging 
en aanspoeling van zand zijn 
de melmen ontstaan. Deze 
fungeerden als overlaadplaat-
sen voor goederen van grote 
schepen op kleinere vaartuigen 
richting Amersfoort. Tegen-
woordig kun je vanuit de Kleine 
Melm boten huren om over de 
Eem te varen.

9

www.kleinemelm.nl

www.windhond.nl

www.paardenkamp.nl

85 Park Vliegbasis
Soesterberg

Naast het Nationaal Militair 
Museum ligt Park Vliegba-
sis Soesterberg. Ervaar hier 
het weidse uitzicht vanaf de 
voormalige landingsbaan en 
geniet van de natuur. Fiets 
over de landingsbaan of 
wandel een van de routes 
door het park. Het informa-
tiecentrum vind je in de hal 
van het Nationaal Militair 
Museum.

Korenmolen
De Windhond

Op de hoogste berg van de 
Soester Eng staat stellingkoren-
molen De Windhond. Soest 
telde ooit twee molens, De 
Vlijt en De Windhond. Beide 
molens zijn afgebroken, maar 
De Windhond is herbouwd. In 
de molenwinkel zijn producten 
te koop die in de molen zijn 
gemalen.

www.nmm.nl

HazArt galerie en beeldentuin

Sinds 1991 organiseert kunststichting 
HazArt exposities van hedendaagse 
(beeldhouw)kunst in de kunstzaal en de 
grote beeldentuin rondom de Hazelaar 
Art Supplies. Naast de vaste collectie in 
de beeldentuin is er wisselend werk te 
zien van verschillende  
kunstenaars.

Stichting 
De Paardenkamp

De Paardenkamp is een 
rusthuis voor paarden. 
Hier kunnen paarden en 
pony’s na hun 20ste le-
vensjaar genieten van een 
welverdiende oude dag. 
Bij de Paardenkamp kun 
je ook terecht met vragen 
over de verzorging van 
bejaarde paarden. Kom 
langs in Soest en ontmoet 
de paarden en pony’s van 
De Paardenkamp!

Oude Kerkebuurt

www.oudekerksoest.nl

6

7

Rondom De Oude Kerk 
die dateert uit de 14de 
eeuw, is de Kerkebuurt 
ontstaan. Dit is het oude 
hart van Soest waar je 
je even terugwaant in de 
tijd. Loop eens rond in 
deze pittoreske buurt. 
Ook de Oude Kerk is het 
bezoeken waard.

10

www.hazart.nl 
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Biologische Balans  
Boerderij ‘Het Derde Erf’

Achter de biologisch dynamische 
balans boerderij ‘Het Derde Erf’ kun je 

in de weilanden ontspannen boeren golf spelen. Gewoon tus-
sen de koeien, koeienvlaaien, bij hoog of laag gras, met verse 
gier en andere obstakels! Na afloop kun je iets drinken op de 
boerderij. Via het erf loopt ook 
een klompenpad tot aan de Eem.

11
14

De Sprong 
Edelsteenslijperij

Al meer dan 45 jaar bewerkt 
‘De Sprong’ ruwe edelstenen 
voor juweliers en goudsme-
den, maar ook voor consu-
menten. De edelsteenslijperij 
is een begrip. ‘De Sprong’ is 
gevestigd in een mooie geres-
taureerde boerderij uit 1714 
aan de rand van de Eempol-

ders. Dat 
alleen al 
maakt een 
bezoek 
de moeite 
waard.

12

www.edelsteenslijperijdesprong.nl

www.hetderdeerf.nl

Station Soestdijk/DLC Café

Wist je dat Station Soestdijk vroeger de 
wachtkamer van koningin Emma was?  
Ze liet de wachtkamer in 1897 bouwen 
zodat ze in alle rust op de trein kon 
wachten. Nu mag iedereen hier zitten.  
In het knusse DLC café kun je genieten 
van een lunch gemaakt van streek- of 
biologische producten of gewoon een 
kopje koffie drinken voor vertrek.

Monument voor koningin Emma

Ter nagedachtenis van koningin Emma  
werd in 1936 een monument opgericht  
door de burgerij van Soest. Architect  
H.C.M. van Beers ontwierp het monument. 
Op de gemetselde gedenknaald van 10 meter 
hoog zijn een gedenkplaat en een bronzen 
medaillon met de beeltenis van koningin 
Emma aangebracht.

Colensopark

Het bosrijke Colensopark ligt niet ver 
van Paleis Soestdijk. Met zijn 10 hectare 
is het een van de grootste parken van 
Soest. Er zijn drie vijvers. Twee daarvan 
hebben een eiland in het midden. Ooit 
hoorde het park bij een buitenverblijf 
met een villa die ‘Colenso’ heette.

15

www.dlccafe.nl

16

De Bosvijver

‘Het lijkt hier wel de 
Ardennen.’ Dat horen 
we vaak van bezoe-
kers! Rondom de bos-
vijver kun je heerlijk 
wandelen door de 
rododendronvallei en 
over de uitzichtheuvel 
(ca. 15 meter hoog). 
Middenin het gebied 
ligt een Pinetum, een 
bijzondere verzameling 
naaldbomen uit de 
hele wereld.
Locatie: ± 250 m. achter 
Fletcher Hotel-Restau-
rant Het Witte Huis.

13
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www.gagelgat.nl

Boerderij Het Gagelgat

Het Gagelgat is een van de 
oudste Langhuisboerderijen  
uit de streek. De huidige 
boerderij is ontstaan uit een 
keuterboerderijtje dat werd 
gebouwd rond 1712. De naam 
‘Gagelgat’ duikt in de 19de 
eeuw op en verwijst naar de 
wilde gagelstruik die hier vroe-
ger groeide. Deze authentieke 
boerderij biedt een uniek kijkje 
in drie eeuwen boerenhistorie.

In tuincentrum  
‘t Vaarderhoogt is van 
alles te zien en te 
doen. Het is een gezel-
lige pleisterplaats waar 
je als tuinliefhebber in 
alle seizoenen je hart 
kunt ophalen. Binnen-
herberg ‘De Kastelein’ 
maakt een bezoek 
aan dit tuincentrum 
compleet.

17

Balans Kinderboerderij De Veenweide

Op deze prachtige locatie kunnen kinderen en hun 
ouders het hele jaar door genieten van de dieren 
en de speeltuin. Er worden ook allerlei educatieve 
activiteiten georganiseerd, zoals Rugzakroutes en 
‘Proef (de) Tuin’. En wie wil er nou niet meehelpen 
met het voeren van de dieren?

www.stichtingbalans.nl/kinderboerderij

www.vaarderhoogt.nl

18‘t Vaarderhoogt

19

aangenaam!
wij zijn deelen 
makelaars in soest
Wij zijn een hecht en bevlogen team dat met veel enthousiasme uw huis voor u verkoopt of u  

helpt uw droomhuis te vinden. Waarom kiest u voor ons? Wij weten exact wat er speelt op de 

huizenmarkt en zullen altijd net dat beetje extra doen waardoor uw huis zo aantrekkelijk mogelijk 

gepositioneerd wordt in de woningmarkt. Daarnaast zorgen we voor een eigen website voor uw huis, 

bijbehorende visitekaartjes en kunnen we een 3D scan van uw huis maken. Kijk eens op onze website; 

deelen.nl of bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 035 6015360. We helpen u graag en vol 

enthousiasme verder!

Al 50 jaar zijn wij toonaangevend in Soest en omstreken en dat vieren we dit jaar met een sportief én 

groen tintje en diverse acties! Vier dit met ons mee en volg ons op facebook.com/deelenmakelaars.

www.deelen.nl - soest@deelen.nl - 035-6015360
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De parels van 
Vorstelijk Baarn
Gelegen tussen de bossen biedt Baarn een varia-
tie aan bezienswaardigheden en activiteiten. Van 
gezellige terrassen op de Brink tot mooie villawij-
ken en uitgestrekte wandelbossen. Neem de tijd 
om Baarn te leren kennen en ontdek het moois 
dat dit vorstelijke dorp te bieden heeft.

www.paleissoestdijk.nl

1Paleis Soestdijk

Benieuwd naar de his-
torie van Paleis Soest-
dijk? Breng een bezoek 
aan dit voormalige 
woon- en werkpaleis 
van de koninklijke fami-
lie en wandel door de 
prachtige tuin. Actuele 
bezoekersinformatie 
over rondleidingen, ver-
huurmogelijkheden en 
openingstijden van het 
paleis, de tuin en het 
restaurant vind je op de 
website.

www.kasteelgroeneveld.nl

Kasteel Groeneveld

Rond 1710 liet de rijke koopman Marcus Mamuchet buiten-
plaats Groeneveld bouwen als zomerverblijf. Het kasteel 
heeft een lange bewonersgeschiedenis. Op de bel-etage 
met de bijzondere behangselschilderingen en het prachtige 
stucwerk proef je de historie. In het mooie wandelpark is 
het goed toeven.

2

Station met koninklijke  
wachtkamer

Het fraaie stationsgebouw uit 
1874 is er gekomen dankzij prins 
Hendrik (de Zeevaarder). Hij 
stond grond af voor spooraanleg 
tussen Amsterdam en Amers-
foort en wilde dat de treinen  
ook in Baarn zouden stoppen. Zo 
kreeg Baarn een station mét een 
koninklijke wachtkamer.  
Die is er nog steeds en dat is 
een zeldzaamheid.www.paleissoestdijk.nl

3
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De Naald van Waterloo

Voor zijn moed en vastberadenheid werd voor kroonprins 
Willem Frederik, de latere koning Willem II, in 1815 een 
gedenknaald opgericht. De kroonprins had bij Quatre-
Bras de legers van Napoleon zo lang weerstaan dat de 
geallieerden op tijd kwamen om de Franse keizer Napo-
leon te verslaan bij Waterloo. Als dank voor zijn heldenrol 
kreeg Willem II van het Nederlandse volk Paleis Soestdijk 
cadeau. Vanaf de Naald loopt een directe zichtas naar 
het paleis. De afstand bedraagt precies 1 kilometer.

www.vorstelijkbaarn.nl

4

6

Hoeve Ravenstein

Bij boerderijwinkel Hoeve 
Ravenstein kun je terecht voor 
biologische en streekgebonden 
producten. Daarbij mag een 
bezoek aan de dieren natuur-
lijk niet ontbreken! Neem ook 
een kijkje in de groentetuin 
of geniet op het terras van de 
prachtige landelijke omgeving.

www.hoeveravenstein.nl

www.baarn.nl

De Brink

De Brink is het gezel-
lige middelpunt van 
Baarn. Je vindt er ver-
schillende terrassen 
waar op zonnige da-
gen menig Baarnaar 
neerstrijkt. Iedere 
dinsdag van 8.30 uur 
tot 14.00 uur wordt 
hier de levendige 
weekmarkt gehouden.

5

Lage Vuursche

Niet ver van Baarn ligt het dorpje 
Lage Vuursche. In de pittoreske 
Dorpsstraat lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan. Strijk neer op een ter-
ras of geniet van een pannenkoek 
in een van de pannenkoekenres-
taurants. Ga ook even langs bij de 
oude Stulpkerk. Hier worden al 
sinds 1659 diensten gehouden.

www.lagevuursche.com

8

Cantonspark met de Wintertuin

Het Cantonspark werd in 1915 door de schatrijke  
ondernemer en filantroop August Janssen aangelegd  
als overtuin bij zijn villa Canton. Hij liet er de grootste 
wintertuin van Nederland bouwen. Te midden van de 
tropische planten en bomen ontving hij zijn gasten. In de 
gerestaureerde Wintertuin kun je de verhalen van deze 
prachtige plek beleven, onder andere in een escape room. 
(De Wintertuin is vanaf eind 2018 open.)

www.cantonspark.nlwww.wintertuinexperience.nl

7
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Escherrotonde

Bijna 30 jaar lang woonde en werkte 
kunstenaar Maurits Cornelis Escher in 
Baarn. Hij maakte hier zijn bekendste 
werk. Ter ere van zijn 100ste geboor-
tejaar werd op de rotonde aan de 
westkant van Baarn een driedimen-
sionale versie van het werk ‘Concen-
trische Schillen’ geplaatst. Je kunt er 
niet (maar moet er wel) omheen!

10

Emmamonument

Sinds 1937 staat ze er. Hoog 
op een sokkel, met een pa-
rasol in de ene en een boek 
in de andere hand. Gerrit 
Jan van der Veen maakte 
dit monument van koningin 
Emma in opdracht van het 
koninklijk huis. Van der Veen 
was behalve kunstenaar ook 
verzetsstrijder. Naar hem is 

de Gerrit 
van der 
Veenlaan 
vernoemd.

11Wilhelminavijver

De romantische Wilhel-
minavijver is een van 
de mooiste plekken 
van Baarn. Projectont-
wikkelaar H. Sweris liet 
de langgerekte vijver in 
1896 aanleggen op het 
hoogste punt van het 
villapark. Hiervandaan 
waren in het verleden 
de kerktorens van zeven 
dorpen in de wijde om-
trek te zien.

Pauluskerk

De protestantse Pauluskerk op de Brink 
stamt uit 1385. Tot 1580 was het een 
rooms-katholieke kerk. Stadhouder Willem 
III liet in de 17de eeuw een koninklijke 
kerkbank plaatsen. Tijdens de Reformatie 
verdween de achthoekige stenen doop-
vont. De stukken werden teruggevonden en 
in 1976 kon de doopvont weer op zijn plek 
worden teruggezet.

Amaliapark

In het Amaliapark tegenover het station be-
vinden zich het bevrijdingsmonument en het 
Joods Monument. Het parkje is vernoemd 
naar de eerste echtgenote van prins Hendrik, 
Amalia van Saksen-Weimar. Prins Hendrik 
liet het parkje een jaar na haar overlijden 
aanleggen, in 1873. Op het imposante hek 
zijn de initialen ‘A’ en ‘H’ aangebracht.

Het Baarnse Bos

Tegenover Paleis Soestdijk ligt een wan-
delbos met een rijk verleden. Het hoorde 
eens bij buitenplaats De Eult. Later werd het als overbos 
toegevoegd aan Paleis Soestdijk. In het Baarnse Bos vind je 
statige beukenlanen, de Grote en de Kleine Kom (beide vij-
vers zijn gerestaureerd) en kronkelpaden. Nog steeds kun je 
hier wandelen door een echte berceau. Zo konden dames in 
vroeger tijden buiten wandelen zonder in de zon te komen.

13

14

12

9
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Ontdek de smaak van de Mediterranee in Soest Zuid

Soesterbergsestraat 43 • 3768 EB Soest • sabrosasoest.nl

Naamloos-1   1 27-12-16   21:38

Grand Café De Kerkbrink  |  Brink 12  |  3761 AL 
Baarn

Dorsthuys Demmers
Brink 14

3441 AL Baarn
035 - 542 42 20

www.dorsthuysdemmers.nl 

Grand Café Soestdijk
Vredehofstraat 6
3761 HB Soest
035 - 60 127 27
www.grandca-

SOESTDIJK
Grand Café

KONINKLIJK  GENIETEN



wintertuin
Experience

THEETUIN
&
ESCAPE
ROOM

EIND 2018 
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wintertuinexperience.nl

Kasteel Groeneveld 
Baarn

Daar valt voor iedereen
wat te beleven 

Binnen en buiten!
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Bunschoten-
Spakenburg

Eemsnoerroutes

Eten & drinken

Knooppunt

Parels van  
Bunschoten- 
Spakenburg, zie 48
Parels van Eemnes, 
zie pagina 54
Parels van Huizen, 
zie pagina 62
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ROUTE 2:  Langs en door 
 Bunschoten- Spakenburg,  
Eemnes en Huizen In de regio Bunschoten- 

Spakenburg, Eemnes en 
Huizen zijn verschillende 
routes voor je uitgestip-
peld die met elkaar of 
met de fietsboot (zie 
blz. 71) gecombineerd 
kunnen worden. Zo kun 
je naar eigen voorkeur 
de afstand kiezen en de 
route bepalen. Langs de 
routes liggen bijzondere 
parels die het waard zijn 
om voor af te stappen. 
Deze parels staan per 
plaats beschreven en zijn 
aangegeven op de bijbe-
horende plattegronden.

2

9

2

12

44 45



Rondje Bunschoten: 16 kilometer

Rondje Huizen: 41 kilometer

Rondje Eemnes: 22 kilometer

Knooppunten:

Knooppunten:

Knooppunten:

3
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25 24
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Houd voor dit rondje de vaartijden van 
pont  Eemdijk in de gaten. De pont vaart 
niet op zondag.

Combinatietip: 
Bunschoten & Eemnes  

(38 kilometer)
Start het rondje Bunschoten en voeg 
hier het rondje Eemnes aan toe. Ga 
bij knooppunt 11 richting knooppunt 

25 en volg vanaf hier  
de knooppuntenroute van  

Eemnes. Wanneer je bij knooppunt 8  
aankomt, vervolg je de route naar 
knooppunt 13 en pak je vanaf hier 
weer de knooppuntenroute van 

Bunschoten op.

Kijk voor meer informatie over de  
verschillende routes op www.eemsnoer.nl

Combinatietip: Huizen & Eemlijn
Start het rondje Huizen bij knooppunt 77. Volg de 
route tot aan knooppunt 20. Na dit knooppunt ga 
je niet naar knooppunt 25, maar naar knooppunt 
17. Volg de weg naar knooppunt 64 en Restaurant 
Eemlust in Baarn. Hier stap je op de Eemlijn die je 
terugbrengt naar Huizen. Let op! De opstapplaats 

in Baarn ligt aan een onopvallend fietspad. Volg het 
ANWB-bord dat de richting naar het fietspad aan-

geeft. Controleer voor vertrek de vertrektijden van de 
Eemlijn en het eindpunt van die dag. Dit verschilt per 

dag tussen Huizen en Bunschoten-Spakenburg.
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De parels van 
Bunschoten-Spakenburg
De stad Bunschoten en het dorp Spakenburg zijn in de 
loop van de jaren aan elkaar gegroeid en vormen nu sa-
men de gemeente Bunschoten. De geschiedenis van het 
pittoreske Bunschoten-Spakenburg is nog overal in het 
straatbeeld terug te vinden. Bekijk bijvoorbeeld eens het 
beeld van Wilhelmina dat herinnert aan haar bezoek na de 
watersnoodramp van 1916. Of maak een wandeling langs 
de Oude Haven waar je een mooi beeld krijgt van de vis-
serij van vroeger. Iets voorbij de stadions van de bekende 
plaatselijke voetbalclubs bevindt zich een zandstrandje.

Botterwerf Spakenburg

De Botterwerf was lange tijd het middelpunt van de grote 
Op deze plek zijn veel schepen gebouwd. en onderhouden.  
Het was een belangrijk bedrijf voor de visserij. Na de 
afsluiting van de Zuiderzee kwam er steeds minder werk. 
Het complex is nu in handen van de Stichting Botterwerf 
Spakenburg. Er komen onder andere botters gerestaureerd.

www.monumentenbunschoten.nl

1

De Stadsweiden

Bunschoten ontstond rond 1200. Ongeveer 150 jaar later 
kreeg de plaats stadsrechten. Daarom werden verdedigings-
werken aangelegd en werd een stadsuitbreiding gepland. 
Die uitbreiding is nooit gerealiseerd. Deze niet uitgevoerde 
middeleeuwse stadsaanleg, De Stadsweiden, is uniek en 
inmiddels aangewezen als  
archeologisch rijksmonument.

Korenmolen de Hoop

Langs de Spakenburger Gracht 
stond eeuwenlang Korenmolen De 
Hoop. Door een storm in 1930 raak-
te de molen beschadigd en in 1967 
werd hij afgebroken. In 2009 kreeg 
Bunschoten zijn korenmolen terug! 
Ga eens langs bij deze bijzondere 
molen en kijk hoe het maalproces 
in zijn werk gaat. In het winkeltje 
zijn de producten te koop.

www.monumentenbunschoten.nl

2

3

www.openmonumentendag.nl/bunschoten

www.erfgoedbunschoten.nl
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Museum Spakenburg

Museum Spakenburg is gedeeltelijk een openluchtmuseum
en is ondergebracht in acht verschillende panden langs  
een steegje met oppervlakte van 1.500 m2. Wandelend  
door de woningen, een winkeltje, een schooltje, een  
boerderij en een rokerij, beleef je in tien exposities het 
leven zoals het was in de  
gemeente Bunschoten. www.museumspakenburg.nl

4

5 Museumhaven Spakenburg

In de Oude Haven van Spakenburg 
ligt een groot aantal historische  
(vissers-)schepen. Samen met de 
visafslag en de Botterwerf vormt de 
Oude Haven een nostalgisch ensem-
ble dat de sfeer rond de vroegere 
Zuiderzee oproept. Een prachtig 
stukje Spakenburg dat het karakter 
heeft van een  
museumhaven. www.kenvmuseum.nl

Klederdracht- en 
Visserijmuseum

Wie hier binnenloopt, 
wordt zeker verrast door 
de collectie. Deze wordt 
met veel liefde en oog 
voor detail onderhou-
den. Een poppenten-
toonstelling toont de 
klederdracht zoals die 
eeuwenlang gedragen 
is door Bunschoters en 
Spakenburgers. Minia-
tuurbotters en visserij-
attributen houden het 
vissersverleden levend.

www.vallei-veluwe.nl

6

Omdat de originele dijken bij de 
Zuiderzee niet genoeg bescher-
ming boden, werden ze vanaf 
de 15de eeuw versterkt met 
paalconstructies. Later bleek 
dit geen blijvende oplossing: het 
hout was niet bestand tegen de 
vraatzucht van de paalworm. 
De Palendijk bij De Oude Pol in 
Bunschoten is een reconstruc-
tie van zo’n historische dijk.

Palendijk

De visafslag

Aan het einde van de Haven-
dijk vind je de visafslag. Deze 
plek verzekerde de vissers 
vanaf 1923 een eerlijke prijs 
voor hun vangst. In 1985 
werd de afslag buiten wer-
king gesteld. Tegenwoordig is 
de afslag opengesteld voor 
publiek. Reserveren hiervoor is 
wel nodig.

7

8

www.vvvbunschoten-spakenburg.nlwww.museumhavenspakenburg.nl

52 53



De parels van 
Eemnes

7

12

10

3

11

4

1

9

8

5

6

Eemdijk

2

Opstapplaats 
Eemlijn

54 55



De parels van 
Eemnes
Eemnes bestaat van oudsher uit twee delen. De grens was 
een scheisloot tussen de percelen Wakkerendijk 178 en 
180. In 1811 werden Eemnes-Buiten en Eemnes-Binnen 
samengevoegd tot één gemeente Eemnes. Daar waar je in 
Eemnes-Binnen oude boerderijen langs de Wakkerendijk 
vindt, bestaat Eemnes-Buiten tegenwoordig vooral uit 
nieuwbouwwijken en een nieuw winkelgebied.

www.theetuineemnes.nl

Theetuin

De Theetuin is een 
begrip in Eemnes en 
omstreken. Een heer-
lijke buitenplek waar 
je kunt genieten van 
koffie, gebak, lunch of 
een borrel.

Aan de monding van rivier de 
Eem en direct aan het Eem-
meer, ligt jachthaven ’t Raboes. 
’t Raboes is een unieke plek 
met vaste ligplaatsen. Maar ook 
passanten kunnen hier terecht 
om te genieten van de rust en 
het natuurschoon. Ontdek deze 
mooie plek met je eigen boot of 
huur tijdens het vaarseizoen een 
elektrische sloep of Botter (EB51) 
voor een tocht  
over de Eem.

2Jachthaven ‘t Raboes

De Pieterskerk, die in 
de volksmond ook wel 
‘Het Dikke Torentje’ 
wordt genoemd, stamt 
uit 1439. Omdat de 
Eemnesser polder vroe-
ger nog wel eens onder 
water werd gezet door 
de Zuiderzee, werd de 
kerk gebouwd op een 
zandrug; die bood een 
stevige ondergrond. 
De kerk kon niet aan 
de andere kant van de 
Wakkerendijk worden 
gebouwd omdat het 
land daar waarschijnlijk 
nog geen eigendom van 
de kerk was.Aan de Wakkerendijk staat 

sinds 2014 Watersnoodramp 
Monument ‘Het Mennegat’ 
als herinnering aan de over-
stromingen van de polders 
bij Eemnes. Het monument 
is ontworpen door Reggie 
van Berkel en heeft de vorm 
van een mennegat. Een 
mennegat is een door-
gang in een dijk die door 
boeren en paard en wagens 
gebruikt werd om naar het 
veld in de polder te gaan.

Pieterskerk van 
Eemnes-Binnen

4

Watersnoodramp  
Monument 
‘Het Mennegat’

3

www.raboes.nl

1
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www.rijksmonumenten.nl

Polder met ‘waaien’

De Eemnesser polder was een zeer 
vruchtbaar weidegebied. Door de 
bijna jaarlijkse overstromingen kreeg 
de polder telkens weer een nieuwe 
laag slib die zorgde voor natuurlijke 
bemesting. Waaien zijn diepe gaten 
in de grond die na een dijkdoorbraak 
achter de dijk zijn ontstaan. In andere 
delen van Nederland worden waaien 
ook wel ‘wielen’ genoemd.

6

5

Aan de oever van het Eemmeer ligt de  
vogelkijkhut. Een rustige plek om de vele 
bijzondere vogels rondom het Eemmeer 
te spotten. Tussen juli en september kun 
je hier de ruiende casarca’s (roestganzen) 

goed zien. De hut is 
te voet bereikbaar.

Vogelkijkhut

www.vogelkijkhut.nl

Bij de veerpont van  
Eemnes naar Eemdijk 
staat een bijzondere pick-
nicktafel. Hier nam Drs. P. 
in 1974 zijn lied ‘Heen en 
weer’ op. Op de picknick-
tafel staat de tekst van 
het lied uitgeschreven. 
Ook toont de tafel een 
kaart en foto’s met be-
zienswaardigheden in het 
Eemgebied, gemaakt door 
het Waterschap.

Oudheidkamer 

De Oudheidkamer fun-
geert als verenigingscen-
trum voor de Historische 
Kring Eemnes en heeft een 
expositieruimte en een 
documentatiecentrum. 
In de expositieruimte zijn 
halfjaarlijks wisselende 
tentoonstellingen over de 
geschiedenis van Eemnes 
te zien. De Oudheidkamer is 
elke zaterdag tussen 14.00 
uur en 16.00 uur geopend.

8

7

9

www.historischekringeemnes.nl

Historisch gemaal

Het historisch gemaal en de ernaast gelegen Eemnesser-
sluis hebben een belangrijke rol gespeeld bij de afwatering 
van Eemnes en het omliggende gebied. Sinds 2000 is het 
gebouw een rijksmonument vanwege  
de cultuurhistorische waarde.

Picknicktafel – 
Pontje Heen en Weer
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Nederlands Hervormde Kerk

De bouw van deze Grote of Nicolaas-
kerk is begonnen in 1352. Het was toen 
nog een rooms-katholieke kerk. De kerk 
werd in 1481 en in 1574 verwoest en 
weer opgebouwd. Na 1580 werd het een 
hervormde kerk. Het interieur dateert 
nog uit die tijd. Tot 1827 werden zowel 
de protestants als de katholieke Eem-
nessers in en rond de kerk begraven.

11

10

Kerkstraat

Het juweel van Eemnes. Dit 
straatje verbindt al meer 
dan 600 jaar de Wakkeren-
dijk met de hervormde kerk. 
In de 16de en 17de eeuw 
woonden hier de dokter, de 
dominee, de veerschipper 
en de schout. Na 1800 was 
de Kerkstraat het domein 
van mensen die het niet 
zo breed hadden. De mooi 
gerestaureerde panden 
vallen tegenwoordig onder 
Monumentenzorg.

www.eemlijn.nl
De fietsboot is

(tijdens vaardagen)
van 09.00-18.00 uur

telefonisch te bereiken:
06 51 94 22 79

12

Rooms-Katholieke 
H. Nicolaaskerk

Deze neoclassicistische 
kerk is in 1845 gebouwd 
naast de vroegere 
katholieke schuilkerk. 
Men noemt het wel een 
Waterstaatskerk. Bijzon-
der is dat er sinds het 
bouwjaar nauwelijks iets 
is veranderd. In de kerk 
bevinden zich  
oude kroonluchters  
en een middeleeuws 
houten Piëtabeeld.
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De parels van 
Huizen
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Voordaan

Melkweg
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Huizermaatweg

G
ooilandweg

Blaricummerstraat

Opstapplaats 
Eemlijn
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De parels van 
Huizen
Dit voormalige boeren- en vissersdorp werd de op één 
na grootste gemeente van Het Gooi en dat is niet zonder 
reden. De ligging aan het water en de bosrijke omgeving 
trekken veel jonge mensen aan en dat maakt Huizen tot 
een levendige plek. Met mooi weer kun je heerlijk door 
één van de havens lopen of even neerstrijken op het 
strand. Laat het weer te wensen over? Neem dan een 
kijkje in het Huizer Museum.

Huizer Museum

Het Huizer Museum laat je zien hoe het vroeger was 
in Huizen. Wonen en werken, de kledij: alle aspecten 
komen aan bod in dit cultuurhistorische museum.  
Er zijn ook hedendaagse exposities te zien.

www.huizermuseum.nl

1

www.vvvhuizen.nl

De Oude Haven en het Nautisch Kwartier

Huizen telt maar liefst vier jachthavens. In de Gemeente-
haven waar vroeger de vissersschepen aanmeerden, vind  
je nu een sfeervol uitgaanscentrum met restaurants en 
uitnodigende terrassen aan de waterkant. Het Nautisch 
Kwartier heeft de sfeer van een Zuiderzeedorpje  
van vroeger, met de allure van nu.

Oude Kerk

In 1409 werd de Oude Kerk 
ingewijd. Oorspronkelijk 
was dit een katholieke 
kerk. Dat is aan de bui-
tenkant nog te zien. Na de 
Reformatie in de 16de eeuw 
werd het een protestantse 
kerk.

www.vvvhuizen.nl

2

3
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www.vvvhuizen.nl

Strand aan de Zomerkade

Aan de Zomerkade vind je het gezellige strand van Huizen. 
Neem bij mooi weer een duik in het Gooimeer, stap op 

een surfplank of geniet van een 
drankje op een van de gezellige 
terrassen.

Het oude dorp

Het oude centrum van 
Huizen stamt al uit de 
14de eeuw. Kleine en 
grote boerderijen, vis-
serswoningen, krom-
me straten en stegen, 
heggen: hier vind je de 
charme van  
vroeger terug!

www.vvvhuizen.nl

4

5

Van 1918 tot 1989 werd het gezicht van Huizen 
bepaald door vier kalkovens. Hier werden schel-
pen verbrand tot ongebluste kalk. Het kalkbran-
den behoort tot de oudste industrie van Huizen. 
Tot de jaren 70 werden de ovens actief gebruikt. 
Daarna werd het complex afgebroken. In 1997 is 
dit unieke culturele erfgoed in ere hersteld. De 
Kalkovens zijn steen voor steen weer opge-

bouwd. Nu is het een geliefde 
evenementenlocatie.

De Kalkovens

www.vvvhuizen.nl

www.dekalkovens.nl

Schipperstraat

In de Schipperstraat 
met zijn oude smede-
rij, timmerwerkplaats, 
woning van een mut-
senstrijkster en het 
kosthuis van schrijver 
Jan de Hartog, komt 
het oude Huizen tot 
leven. In de boerderij 
aan de Schipperstraat 
5 is nog een oude 
oven uit 1862 te vin-
den. Hier zat vroeger 
een bakkerij waar ze 
de bekende Huizer 
speculaas bakten.

Huizer 
Melkmeisje 

Ze is een opvallende verschij-
ning. Dit moderne ‘Huizer 
Melkmeisje’ van kunstenaar 
Berry Holslag hoort inmiddels 
helemaal thuis op het plein. 
Bij haar begint de ‘Melkmeis-
jesroute’, een wandelroute van 
1,5 uur door het oude dorp van 
Huizen. Volksverhalen, anek-
dotes en échte geschiedenis-
verhalen vormen de rode draad 
van deze wandeling.

7

8

6
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Kijk voor meer informatie en de  
verschillende routes op www.eemsnoer.nl

Restaurant De Haven van Huizen

De Haven van Huizen is gevestigd in een oude visrokerij. 
Ooit waren er in Huizen zeventien van zulke visrokerijen,  
die ‘hangen’ werden genoemd. Met het afsluiten van de Zui-
derzee was het gedaan met de 
visserij. Op deze locatie streek 
aardewerkfabriek Potterie De 
Driehoek neer. Nu kan er worden 
gegeten en gedronken.

Voor meer informatie:
Lex Bergers (coördinator)
E-mail: lex.bergers@eemsnoer.nl
Tel: 06 106 341 52

Theater De Boerderij Huizen

De boerderij aan Hellingstraat 9 is oud. 
Hóe oud precies, weet niemand meer. 
Het is een boerderij van het Hallehus-
type, het meest eenvoudige type dat in 
Huizen te vinden is. Tegenwoordig is  
De Boerderij in gebruik als theater. Ook is 

het een geliefde trouwlocatie.

10

11

www.huizerbotters.nl

www.deboerderijhuizen.nl

De Botterwerf

Huizen is een echt vissersdorp. Met 
‘bosschuiten’ (Huizer dialect voor bot-
ters) gingen de vissers de Zuiderzee op. 
De Stichting Huizer Botters houdt de 

authentieke botters varend. Op de 
Botterwerf is altijd wel iets te zien 
of te beleven!

9

www.haven-van-huizen.nl

Word vriend 
van Eemsnoer
De Coöperatieve Vereniging Eemsnoer zet zich in voor 
een optimale beleving van het Eemgebied. Zo kun je de 
vele attracties (“parels”) in het gebied beleven en heerlijk 
wandelen en fietsen of over de Eem varen. De Vereniging 
Eemsnoer zorgt er mede voor dat je dit kun blijven doen. 

Steun daarom de vereniging door Vriend te worden met 
een financiële bijdrage en stuur ons een e-mail met je 
naam en adres, plus het bedrag waarmee je ons zou  
willen steunen. Wij nemen dan contact met je op. 

Alvast hartelijk dank
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Huizen of Spakenburg

Eemdijk

Baarn

Soest

Amersfoort

Heen

Terug

14.0013.35

15.1512.30

16.1511.30

17.0010.45

17.5010.00

De vaartijden zijn onder voorbehoud 
van eventuele vertragingen.

Vaartijden Eemlijn

Ontdek  Soest 
én Soesterberg!

WWW.UITINSOEST.NL 
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15 april/
14 juni

15 juni 
t/m 14 sept

15 sept 
t/m 15 okt

Maandag - Spakenburg -

Dinsdag - Huizen -

Woensdag Spakenburg Spakenburg Spakenburg

Donderdag Huizen Huizen Huizen

Vrijdag - Spakenburg -

Zaterdag Spakenburg Spakenburg Spakenburg

Zondag Huizen Huizen Huizen
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info@eemsnoer.nl
www.eemsnoer.nl

De Vereniging Eemsnoer 
kan geen aansprakelijk-
heid aanvaarden voor  
het gebruik van of even-
tuele onjuistheden of  
onvolledigheden in  
deze brochure van  
welke aard dan ook.
Aan de inhoud kunnen 
op geen enkele wijze 
rechten worden  
ontleend of  
aanspraken  
worden gemaakt.
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Amersfoort

Soest

Baarn

Eemnes

Huizen

Bunschoten-
   Spakenburg 
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