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Het rijden van de route is op eigen verantwoordelijkheid. 

Woord en Daad Fietsroute 16 juli 2019 

In het boekje staan cijfers (1-7): op de laatste pagina vindt u vragen 

of een opdracht die bij het cijfer hoort.  

Wij hebben ons uiterste best gedaan om de route zo zorgvuldig mogelijk te 

omschrijven. 
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Afkortingen: RA = rechtsaf,  LA = linksaf,  KP = knooppunt,  RD = rechtdoor 

1. Startpunt is Graszodenkwekerij en houthandel J. van der Krol, u gaat 

vanaf de oprijlaan LA 

2. Na ± 1100 m gaat u RA de Eykensteinsesteeg in (richting KP98) 

3. Na 1600 meter aan het eind van pad RA (richting Lage Vuursche, 

paddenstoel 21118) 

4. Bij de volgende splitsing LA (richting Hilversum, paddenstoel 20023) 

5. Na 500 meter RA (richting Lage Vuursche, paddenstoel 20024) 

6. Aan het eind van het pad komt u in Lage Vuursche, ga hier LA richting 

Hilversum (het bordje voor de fiets volgen!!). 

7. Na ongeveer 500 meter gaat de weg over in een fietspad, rechtdoor 

gaan. 

8. Na 1500 meter komt u bij paddenstoel 20038, ga RA richting Laren 

9. Na 1300 meter komt u bij restaurant Groot Kievitsdal. Steek hier de 

provinciale weg over en ga LA en direct weer RA (richting Laren) 

 

10. U passeert een spoorwegovergang, na ± 300 meter gaat u LA (richting 

Laren), richting KP 53. 

11. Na ongeveer 1000 meter heeft u aan de rechterkant scouting 

gebouw Heidepark. Steek hier de weg over en volg het fietspad.  

 

U fietst hier precies op de grens tussen Utrecht en Noord-Holland, vlak voor de 

spoorwegovergang is een grenspaal te vinden. 

Op de grens tussen het Gooi (Holland) en Utrecht (het Sticht) staan hardstenen 

grenspalen; de zogenaamde leeuwenpalen. Om de lange grensstrijd tussen het 

graafschap Holland en het bisdom Utrecht te beëindigen werden in 1719 deze stenen 

palen op bepaalde afstand van elkaar geplaatst. Op de ene zijde staat het wapen van 

Holland en op de andere zijde het wapen van Utrecht. 

 

Dit is het het Laarder Wasmeergebied. Neem gerust de tijd om even bij de 

informatie borden te kijken en te genieten van de natuur, misschien lopen er wel 

koeien of geiten rond. 
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12. Blijf het fietspad volgen totdat u een wildrooster passeert, ga daarna 

het eerste fietspad RA. Na 100 meter ziet u bordje KP 53, blijf deze 

volgen. 

13. Bij paddenstoel 20012 ga LA richting Eemnes (KP 53) 

14. Bij volgende paddenstoel ga RD richting Eemnes (KP 52) 

15. Einde fietspad LA richting Laren (KP 52) 

16. U steekt nu A1 over, blijf RD fietsen (KP 52) 

17. Na ongeveer 1500 meter heeft u aan uw rechterhand plantenmarkt 

Boskoop. Hier de gelegenheid om even de benen te strekken.  

18. Na de stop blijft u de weg volgen. 

19. Bij de rotonde gaat u RD (KP 24) 

20. Na de rotonde volg borden Fietsers Richting Eemnes (KP 24) 

21. U gaat via een tunnel onder de A27 door en komt aan de andere kant 

bij een rotonde, steek deze recht over  (KP 24). 

22. Bij T-splitsing ga RA (richting Hilversum) 

23. Na 200 meter LA (KP 25), Eemnesservaartsteeg 

24. Bij KP 25 gaat u RD, richting KP 11 (Zuiderzeeroute) 

25. Aan het eind blijft u KP 11 volgen (richting de veerpont), !! let op het 

pad is hier smal en ongelijk, het is beter om even af te stappen!! 

3 

Het Laarder Wasmeergebied is een zeer afwisselend natuurterrein met plassen en 

oude heidevennen. Het gebied heeft een rijke historie en is van bijzondere 

natuurwetenschappelijke waarde. Het is vooral de flora in de lage gebieden, met 

klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, veenpluis en snavelbies, die het gebied zo 

waardevol maakt. Het Laarder Wasmeer wordt met runderen begraasd om 

verruiging, te veel rietgroei en Amerikaanse vogelkers tegen te gaan. Het gebied is 

onder begeleiding toegankelijk 

 

Aan de rechterhand ziet u de Eemnessersluis. De Buitenvaart is een kanaal dat 

Eemnesservaart verbindt met de rivier de Eem in de Nederlandse provincie 

Utrecht. De Buitenvaart werd in 1589 gegraven. Het kanaal loopt door de 

Eemnesserpolder en is feitelijk het verlengde van de Eemnesservaart vanaf de 

Eemnessersluis. 
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26. U fietst  langs de Eem totdat u bij de veerpont komt. U steekt hier per 

pont de Eem over. 1 euro p.p. voor de veerman. Pinnen is mogelijk. 

Een mooie plek om uw lunch op te eten op de bankjes aan het water. 

27. Aan de overkant gaat u LA richting Bunschoten-Spakenburg  

28. Na 1200 meter gaat RA de Frans Jacobsweg in. 

29. Ga de 1e weg RA, de Fokjesweg. 

30. Ga aan het eind van de weg LA (de Vaartweg). 

31. Na 300 meter RA, de Gasthuisweg in. 

32. De eerste weg RA, ‘St Nicolaashoofd’ in. 

33. Aan het eind van de weg, LA. Richting KP 13. 

34. Aan het eind van de weg, RA de Bisschopweg. 

35. Blijf de weg volgen tot de brug over de Eem. Ga voor de brug LA, 

steek de Bisschopsweg over (Let op, het kan hier druk zijn). Richting 

KP 15. 

36. Na de tunnel onder rijksweg A1 blijft u de weg volgen. 

De Buitenvaart mondt even ten zuiden van Eemdijk uit in de Eem. Door de Eemnesservaart 

en de Buitenvaart kreeg Eemnes een scheepvaartverbinding via de Eem met de vroegere 

Zuiderzee. Bij de aanleg van het kanaal werd een houten sluis, de Eemnessersluis, 

gebouwd. Later werd deze houten sluis vervangen door een stenen schutsluis. In 1993 

werd de sluis gerenoveerd en is er incidenteel doorvaart door schepen mogelijk naar 

Eemnes. Bij de Eemnessersluis is een jachthaven in de Buitenvaart aangelegd met een 

directe verbinding naar de Eem en naar de randmeren en het IJsselmeer. 

 

Net voor de brug lag aan de rechterkant Huis ter Eem 

Het Huis Ter Eem is een voormalig kasteel bij Eembrugge, gemeente Baarn, in de 

Nederlandse provincie Utrecht. Het kasteel werd in 1347 of 1348 gebouwd, 

waarschijnlijk in opdracht van bisschop Jan van Arkel, om de noordgrens van het 

Sticht te beschermen tegen de aanvallen van de graven van Holland. Omdat de 

bisschop de bouwkosten niet kon dragen kreeg geldschieter Zweder Uterlo het 

kasteel in onderpand. Toen de bisschop in 1352 de schuld wilde aflossen, weigerde 

Zweder het kasteel te verlaten. Na een periode van strijd wist de bisschop het kasteel 

te veroveren met hulp van de stad Utrecht. Het was sindsdien vast in handen van de 

bisschop van Utrecht. Het kasteel werd tijdens de Inval van de Veluwe in 1629 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog ingenomen in naam van Spanje. 
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37. Na 2500 meter RA het fietspad in, richting KP 72. 

38. Op T-splitsing LA,  richting KP 72. 

 

39. Aan het eind van de weg, op T-splitsing RA, richting KP 72 

40. Na 600 meter RA, fietspad in, richting KP 87 (Soest) 

41. Steek de Eem over via de fietsbrug. 

42. Aan het eind van de weg T-splitsing RA,  richting KP 71 (Soest). 

43. Na 300 meter LA, richting KP 71 (Soest) 

44. Fiets door tot de Kerk, ga hier RA (de Kerkstraat).  

Tussen de weg en de rivier is de grond teruggegeven aan de natuur. O.a.: 

Wolkenberg is een natuurgebied op de oostoever van de rivier de Eem bij Baarn in de 

provincie Utrecht. Natuurmonumenten is eigenaar/beheerder van het gebied dat ligt 

ingeklemd tussen het Zuidereind en de Eem, het ligt ten zuiden van Rijksweg A1 

tegenover de oostelijke bebouwingsrand Eemdal van Baarn. 

Het gebied is genoemd naar de buitendijkse gronden in de maten bij boerderij 

Wolkenberg aan de Eemlandsedijk. In het verleden zorgden sloten bij hoge 

waterstanden voor een snelle afvoer van het water naar de Eem. Na de omvorming tot 

natuurgebied wordt het water langer in het gebied gehouden. Dit zorgt, samen met 

het afgraven van de bovenste bodemlaag, voor vernatting waardoor de natuur meer 

kansen krijgt. De vochtige en bloemrijke graslanden en rietpartijen maken vestiging 

van specifieke planten- en dierensoorten mogelijk. 

Er staan verschillende informatieborden. Ga gezellig even zitten genieten van het 

uitzicht en de vogels. 
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45. Na 100 meter RA de Middelwijkstraat in. 

46. Na 100 meter LA, steek de straat over (de Gouden Ploeg) 

47. Let op bij het passeren van het spoor, dit is een onbewaakte 

overgang (trein kan van beide kanten komen) 

48. Aan het eind van pad RA en direct weer LA (de Kolonieweg, KP69). 

 

49. Na 300 meter RA, Rinke Tolmanpad (richting KP 59) 

50. Aan het eind van pad, steek de weg over (richting KP 59) 

51. Ga voor de provinciale weg RA het fietspad op, volg dus de 

provinciale weg. 

52. Na 800 meter LA, de Eigendomweg in 

53. Aan het eind van het pad RA, Den Blieklaan in. 

54. Deze gaat naar 100 meter over in de Insingerstraat 

In de gemeente Soest stonden in het verleden twee molens: Molen De 

Windhond en Molen De Vlijt. De Windhond is afgebroken in 1937 en De Vlijt 

in 1952. 

De Windhond is herbouwd. Niet precies op de plek waar de oude stond, wel 

op de meest markante plek van Soest: het hoogste punt van de Soester Eng. 

Een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, sponsoren, donateurs en 

begunstigers hebben dat mogelijk gemaakt. Op 10 mei 2008 was de 

heropening. 
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55. Na ongeveer 800 meter RA fietspad op (aan de overkant van de weg), 

richting KP 61. 

56. Volg het fietspad tot aan de provinciale weg, ga hier LA (richting 

Bilthoven) 

57. Na 1000 meter bij de stoplichten oversteken de 

Embranchementsweg in. 

58. Na ongeveer 2000 meter, aan de linkerhand oprijlaan van J. van der 

Krol, einde van de route. 

We hopen dat u heeft genoten van de route. Het team van Woord en Daad 

comité Soest e.o. heeft deze route samengesteld. 

Mocht u meer informatie willen dan kunt u die vinden op 

http://www.woordendaadsoest.nl 

Een bijdrage voor ‘ons’ project voor goed vakonderwijs en werkgelegenheid 

voor jonge mensen in Ethiopië word op prijs gesteld (zie de website voor de 

bankgegevens). 

 

  

Aan de rechterhand ziet u Landgoed en Huis Pijnenburg 

Het landgoed ligt in de Laagte van Pijnenburg. Deze laagte is onderdeel van de Utrechts 

Heuvelrug maar lager en natter. Het is maar liefst 350ha groot en omvat meerdere 

boswachterijen. Het landgoed heeft vele eigenaren gekend. 

Het huis werd gebouwd in 1647 in opdracht van mevrouw Sarah de Wael, weduwe van 

Jacob Jacobsz Hinlopen, schepen van de stad Amsterdam. De laatste verbouwing zoals 

het er nu uitziet was aan het begin van de 20e eeuw. Ook het koetshuis is van ca. 1913. 

Het huis en omliggende park zijn niet toegankelijk. 
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QUIZ Vragen :  

Vraag 1 : Welk nummer en dier staan op de grenspaal vlak voor de 

spoorwegovergang? …………………………………………………………………. 

Vraag 2: Op het eerste informatieboard over het Laarder Wasmeer wordt 

een bepaalde eend genoemd, over welke eend gaat het? ……………………….. 

Vraag 3 : Plantenmarkt Boskoop: Welk merk brengt heel Europa in 

bloei?................ 

Vraag 4 : Boerderij Verweij: Probeer in te schatten hoeveel koeien er 

rondlopen op de boerderij: ………………………… 

Opdracht 5: Sjoelen: schrijf het aantal punten per persoon op: 

1: …….   2: ……. 3: ……. 4: ………. 5: …….  6: ………… 

Vraag 6: Waterpomppleintje: hier kunt u bij de pomp uw waterfles vullen. Uit 

welke eeuw stamt de pomp? : ……………….. 

Vraag 7: Molen Windhond: de wieken kunnen in een bepaalde stand worden 

gezet voor b.v. vreugde en rouw, teken hieronder wat de stand is voor rouw 

en voor vreugde 

  

vreugde rouw 


