Polderroute
Op deze route ervaart u de schoonheid en de wijdte van de prachtige Eemnesser polder
met zijn vele weidevogels.
Het huidige Eemnes was
rond de 12e eeuw
een
moerassig gebied aan de
monding van de Eem, dat
meestal
onder
water
stond.
Tijdens
een
stormvloed in 1170 is er
een gat geslagen in de
veenrug tussen Stavoren
en Enkhuizen. Daardoor
kon toen het water uit
Midden
Nederland
makkelijker wegstromen
naar de Waddenzee. Het
gevolg was dat ook rond
de
Eemmond
het
waterpeil daalde. Vanaf
dat moment begon men
aan de ontginning van het
Eemnesser grondgebied.
Rond 1200 ontstond aan
de oostoever van de Eem,
waar nu Eembrugge ligt, het dorp Ter Eem, versterkt met een kasteel. Kort daarna begonnen
pioniers, die Ter Eem bewoonden, het moerasgebied ten westen van de Eem te ontginnen, vanuit
een landtong in de rivierbocht van de Eem tegenover Ter Eem. Daaruit kan de naam van onze
gemeente verklaard worden. "Nes" betekent namelijk
landtong aan de binnenbocht van een rivier. Een kreek
op de plaats van de huidige Gooiergracht was de
onofficiële grens tussen het Graafschap Holland en het
bisdom Utrecht. In de 14e eeuw kreeg de Graaf van
Holland ook belangstelling voor het nieuwe land. Rond
1325 liet hij met palen een grens markeren op de
plaats waar nu de Meentweg en de Wakkerendijk
lopen. Deze grens werd 'de rede' genoemd en het
Eemnesser gebied ten westen van de rede noemde de
Graaf Oost-Holland.
H
e
het sluisje van Eemnes in de polder

Alle routes gaan via de Postiljonheide, het Slingerpaadje, langs het golfterrein van de
Goyer Golf & Country Club. Daarna over de voor ons op deze dag speciaal opengestelde
kwekerij Gooi- en Eemlust en de weilanden van familie Van Valkengoed om via zaal de
Deel uit te komen op de Wakkerendijk. De 40 km route gaat hier naar rechts door de
Eemnesser polder naar de zomerdijk van rivier De Eem. De overige afstanden gaan naar
links. Bijna aan het einde van de Wakkerendijk hebben de wandelaars van de 10/20/30 km
de mogelijkheid om een uitstapje te maken naar de Historische Kring Eemnes met een
expositie over de Eerste Wereldoorlog. Nadat de 40 km route een mooie lus in de weidse
polder langs de rivier de Eem en de Vaart heeft gemaakt, sluit deze zich weer aan bij de
overige afstanden, vlak vóór de terrasjes van Eemnes.

Historische Kring Eemnes, Raadhuislaan 2-A

De toren van de grote kerk

Na de rust bij café Staal loopt u nog langs de eeuwenoude grote (Hervormde) kerk van
Eemnes. De toren is 49 meter hoog.
Meer informatie over Eemnes is te vinden op www.historischekringeemnes.nl
Bij het winkelcentrum de Minnehof gaat de 10 km route
terug naar Laren. Vlak voor het fietstunneltje kunnen
de lopers van deze afstand de bijenschans van
imkersvereniging Blaricum en Omstreken bezoeken.
De overige afstanden verlaten via de Meentweg de
bebouwde kom. De 20 km route gaat na circa 2 km
rechtstreeks naar Blaricum. De 30 en 40 km
wandelaars lopen nog over een deel van de Zomerdijk
die onverhard is. Hier kunt u genieten van de vele
weidevogels en het uitzicht over de waaien (dit zijn gaten die zijn ontstaan door
dijkdoorbraken). Met de Vogelwerkgroep Eemnes kunt u in de polder vogels spotten. We
verlaten Eemnes en de polder via een prachtig fietspad.
Grutto

De waaien

De Zomerdijk

Na de zomerdijk vervolgen de 30 en 40 km. wandelaars hun weg over de Goyergracht
Noord (de provinciegrens tussen Noord-Holland en Utrecht). Vlak voor het centrum van
Blaricum is voor alle wandelaars (m.u.v. de 10 km) bij de tennisvereniging van Blaricum de
rustpost.
Een mooie route door de straten van Blaricum volgt.

De 30 en 40 km wandelaars maken een uitstap naar het prachtige natuurgebied ’t Harde
en het Warandepark (de Blaricummer eng).
Blaricum is een dorp met een vriendelijk, open karakter. Het dorp
grenst enerzijds aan het water en wordt anderzijds omgeven door
heidevelden, mooie engen en bossen. Blaricum ligt midden in het
groen en doet haar agrarische geschiedenis nog altijd eer aan. De
oude boerderijen in het dorpshart herinneren aan tijden dat
landbouw de voornaamste bron van bestaan was. De prachtige
villa’s eromheen wijzen op een rijke historie.
Blaricummer eng

Wie het oude dorp van Blaricum inrijdt, ziet direct de boerderijen met de rieten daken. Een aantal
van deze boerderijen is van bekende kunstenaars en idealisten geweest. Blaricum kent een grote
hoeveelheid architectonische waardevolle panden gebouwd door bekende architecten. Kenmerkend
voor het oude dorp zijn ook de kronkelweggetjes, de arbeiderswoningen en de prachtige groene
hagen. Ook de akkers met rogge en boekweit bieden een fraaie aanblik. Centraal in het oude dorp
staan de muziektent en de erfgooiersboom, een bijzondere herinnering aan het erfgooiersverleden
van de gemeente.

Blaricum van toen en nu

2de Molenweg toen

2de Molenweg nu

Bekende schilders
Binnen- en buitenlandse schilders legden hun impressies op het doek vast. De bekendste onder hen
was wel de impressionistische schilder Max Lieberman die er zijn beroemde werk 'Vlasschuur'
schilderde. Het verhaal ging dat de eigenaar aan
Liebermann aanvankelijk geen toestemming gaf om
er te schetsen omdat hij meende dat zijn
aanwezigheid vertragend zou werken op de
arbeidsprestaties van de wevers.

Zijn meest productieve jaren bracht de schilder
Anton Mauve door in Laren NH, waar hij één van
de oprichters was van de Larense School. Veel
van zijn schilderijen heeft hij in de omgeving
van Laren geschilderd. Door veel toeristen en
kunstkenners werd het Gooi ook wel 'Het land
van Mauve' genoemd. Tot in Amerika was de
streek onder deze naam bekend.

De 20,30 en 40 km wandelaars verlaten Blaricum via het
nieuwe ecoduct Laarderhoogt en komen via de hei en
villawijken weer terug bij SV Laren ’99.
ecoduct Laarderhoogt

Cultuurlandschap met natuurwaarden.
Zo kunnen de akkers in Laren worden omschreven. Sinds 1994 zet de Stichting Oude
Landbouwgewassen Laren (S.O.L.L.) zich in om de restanten van de oorspronkelijke engen weer te
gebruiken waarvoor ze vroeger bedoeld waren. Op dit moment heeft de stichting 14 akkers
(engrestanten) in beheer met een totale oppervlakte van 7000 vierkante meter.

De Larense engen

