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Aanrijroute Instappunt: UT20 Eemdijk 

Op de A27 Utrecht-Almere afrit 34 Eemnes-Laren. Eemnes centrum aanhouden, bij 2e rotonde 

rechtsaf Laarderweg uitrijden. Na kerk op T-kruising linksaf naar pontje Eemdijk. 1e weg rechts 

Volkersweg naar het pontveer. Voor de pont is links een grasveldje, een prima instapplaats. 

 

Vaarroute 

Vanaf hier naar links de rivier de Eem op, die 60 m breed is, lage houten walkanten heeft en 

tussen weilanden naar het Eemmeer slingert over 2,4 km, met veel vogelleven langs dit best 

mooie water. Na een jachthaven kom je op het Eemmeer. Hou iets schuin linksaf aan naar een 

bebost eiland, genaamd De Dode Hond. (Bij de aanleg kwam daar een hond om in de modder). 

Aan de overzijde staan vele windmolens op de dijk, Flevoland staat er vol mee. De oversteek is 

2 km. Op het eiland is een klein haventje waar je even goed kunt vertoeven.  

Ga vanaf hier om het eiland heen aan de kant van de molens en blijf ver buiten de vaargeul. Je 

vaart naar de Stichtsebrug van de A27, ga er aan de linkeroever onderdoor. 300 m na de brug 

vaar je het brede Gooimeer op. Nu iets schuin links aanhouden naar het beboste eiland 

Huizerhoef voor je. Dit is een natuurreservaat met veel vogels. Dit eiland heeft een hoefvorm, 

vaar aan de linkerzijde naar binnen, hier zijn aanlegplaatsen voor bootjes en achterin is een 

mooi grasveldje voor de kano.  

Ga als je weer uitvaart ga dan linksaf om het eiland heen aan de kant van de vaargeul. Na het 

eiland zie je iets schuin links voor je 3 witte flatgebouwen met links daarvoor zandstrandjes, 

ga daar op af. Links staan ook flatgebouwen, lichtgrijs met een zandstrand, daar kom je op de 

terugweg langs. Vanaf het eiland tot aan het 2e zandstrand links van de 3 witte flats is 2½ km. 

Daar is een surfschool met een terras (met lage prijzen) waar je goed kunt zitten met mooi 

uitzicht op het Gooimeer. Wel is het water hier heel ondiep en bij warm weer en algengroei 

kun je hier beter niet aan land gaan, dan is het water grijs en stinkt. Beter is om dan 500 m 

ervoor, bij rood/groen baken, de havengracht invaren, deze loopt dood in Huizen. Binnen 

varend is links voor de brug een lange houten vlonder waar je de kano op kunt leggen, hier is 

ook een eetgelegenheid met terras voor een prima rustpauze.  

Vanaf hier haventje uit en rechtsaf, blijf 100 m uit de kant vanwege de waterplantengroei. Je 

vaart langs rietkragen en een zandstrand, langs flatgebouwen die in het water staan, een 

lange steiger in het water en weer een rietkraag en in een hoek met bomen een strandje met 

grasveld (mooi plekje). Volg hierna het lange zandstrand langs de A27, dan langs een landpunt 

bij de reddingsbrigade, daarna is een soort baai met rustige strandjes, mooie plekjes hier. Na 

deze baai rechtsaf de Stichtsebrug onderdoor. Nu aan de rechterzijde langs het eiland De Dode 

Hond gaan en eventueel nog even aanleggen in het haventje van dit eiland. Hierna 2 km 

oversteken naar de bomengroep de rechteroever en links van de bomen is de monding van de 

Eem. Na 2,4 km is de instapplaats.  

 

Samenvattend 

Weidse uitzichten op deze meren, veel strandjes. Het is praktisch allemaal groot water dus 

oppassen met harde wind. De Eem is een mooi stukje rivier. Tochtlengte 23 km. 
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