
Eenmes Binnen- en Buitendijks 

In de vroege middeleeuwen, toen de Zuiderzee nog niet 
was uitgegroeid tot zijn latere gevaarlijke omvang, 
begon geleidelijk aan vanuit het zuiden de ontginning 
van het moerassige land aan weerszijden van de Eem. 
Het oorspronkelijke Erna of Ter Eem werd gesticht op 
de oostelijke rivieroever. Daar werd de Eembrug ge
legd en het kasteel Huis ter Eem gebouwd. Er tegen
over op de westoever lag het dorp Emenesse of Ter 
Eem de Westzijde, later na de verplaatsing westwaarts 
Binnendijk genoemd in tegenstelling tot het in 1339 
gestichte Eemnes Buitendijks. Een lage waterkering, 
de Zuidwend, beschermede het ontgonnen gebied op de 
"nessen", de wat hoger gelegen aangeslibde landtongen 
langs de rivier. Zuidwend of zijdewinde betekent dijk 
langs de zijkant van een polder. Hier woonden de Eem-
nessers. 

De ontginning bestond uit langgerekte stroken grond, 
erven genoemd, gescheiden door west-oost lopende af-
wateringssloten naar de Eem. De erven werden steeds 
verder naar het westen en noorden uitgebreid. Daarbij 
stuitte men op de inwoners van het Gooi, die ook aan
spraak maakten op de grond. De grens tussen Holland 
en het Sticht Utrecht lag toen op de plaats van de 
latere Wakkerendijk. In 1339 werd bij een scheidsrech
terlij ke uitspraak een gedeelte van het veen aan de 
Hollandse zijde van die grens of "ree" toegewezen aan 
de Eemnessers onder schadeloosstelling voor de 
Gooiers. De Eemnessers mochten hun erven in westelij
ke richting verlengen, waarbij zij de grond in 
Oost-Holland aan de westzijde van de ree in erfpacht 
kregen van de graaf van Holland, mits zij zich ook aan 
die zijde van de grens onder Hollandse soevereiniteit 
vestigden. Zo kwamen zij "buiten dijks", namelijk bui
ten de Zuidwend, te wonen. De graaf beoogde waarschijn
lijk hiermee de erven aan de Stichtse zijde tot aan de 
Eem onder zijn gezag te krijgen. 

De bisschop van Utrecht kon dit natuurlijk niet over 
zijn kant laten gaan. Omstreeks 1348 veroverde hij 
Oost-Holland en verwoestte de jonge Buitendijkse 
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nederzetting. De Eemnessers keerden echter niet terug 
naar hun oude woonplaats. Om hen aan zich te binden, 
verleende de bisschop het herbouwde Eenmes (Buiten
dijks) in 1352 stadsrecht en het recht een eigen kerk 
(de Sint Nicolaaskerk) te stichten op de plaats van de 
in 1348 verwoeste Oost-Hollandse kerk. Dat verhinder
de de inwoners echter niet in de volgende Hollands-
Stichtse oorlog toch weer de zijde van de graaf te 
kiezen. De bisschop won evenwel opnieuw en in 1357 
moesten de Eemnessers o.a. beloven voortaan de bis
schop trouw te blijven en niet (meer) zonder zijn 
toestenming buiten het Sticht te gaan wonen, tenzij 
noodgedwongen. Sindsdien hebben zij zich daaraan 
gehouden. 

De Wakkerendijk. 

Doordat de Zuiderzeevloeden steeds gevaarlijker wer
den, moesten de Buitendijkers hun huizen daartegen 
beter beschermen. Zij legden daartoe een dijk aan op 
de vroegere ree of grens, de Wackerswech, en bouw
den hun hofsteden daarachter aan de westzijde. De 
naam Wackerswech heeft waarschijnlijk niet te maken 
met wakerdijk, maar met "wack", dat nat of dras bete
kent. De inwoners van Eemnes spraken tot in de eer
ste helft van deze eeuw overigens niet van Wakkeren
dijk, maar van dorpsdijk of Hoge- en Neerweg. Vóór 
het gereedkomen van de Afsluitdijk bestond de dorps
dijk namelijk uit twee gedeelten, een hoge dijk aan de 
oorstzijde, bedoeld als waterkering, en een wat lagere 
dijk aan de westzijde, dienend als rijweg. De (onver
harde) wegen lagen vroeger namelijk zo mogelijk op of 
tegen een dijk, omdat zij anders bij slecht weer, ze
ker in het drassige Eemland, zeer snel onbegaanbaar 
werden. 

Nadat de dijk op de Wackerswech in het oude zuidelij
ke gedeelte van Eemnes was doorgetrokken, vestigden 
de Binnendijkse boeren zich ook op hun erven aan de 
westzijde daarvan en zo onstonden bestuurlijk twee 
"steden", Binnendijk en Eemnes (Buitendijks), die 
feitelijk één langgerekt dijkdorp vormden. Te veen, 
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aan de westzijde, lagen de bouwlanden, te veld aan de 
oostzijde de wei- en hooilanden, die 's winters zeer 
regelmatig onderliepen. Het water liet daarbij een 
laagje slib achter als natuurlijke bemesting. Waar
schijnlijk kwamen de vloeden in het begin van de 15e 
eeuw nog niet zo hoog, want de Birmendijkse Sint Pie
terskerk of het Dikke Torentje werd in 1439 gesticht 
aan de oostzijde van de dorpsdijk. De dreiging van de 
zee nam echter met de tijd toe en de vloeden zetten 
steeds vaker ook 's zomers, als het vee in de weilan
den was, de polder blank. 

Qn dit te verhinderen werd vermoedelijk omstreeks 
1400 de Zomerdijk aangelegd, bedoeld (zoals de naam 
al zegt) om de zomervloeden te keren, 's Winters was 
het water welkom vanwege het slib, mits de vloed niet 
zo hoog kwam, dat de Hoge weg gevaar liep. Zelfs zet
te men wel 's winters de sluizen open om het zeewater 
in te laten. De eigenaren van de erven waren ver
plicht de dijkvakken van de dorpsdijk grenzend aan 
hun land te onderhouden. Het dorpsbes tuur of gerecht 
voerde de schouw om erop toe te zien, dat het onder
houdswerk behoorlijk werd uitgevoerd. Doorbraken in 
de Hoge- en Neerweg kwamen zelden voor, maar als 
zich zoiets voordeed, waren de gevolgen rampzalig, 
zoals in 1702, toen door twee opeenvolgende storm
vloeden in maart en april in beide dorpen 33 huizen 
volledig verwoest werden en 160 andere beschadigd. 
Op verschillende plaatsen waren grote gaten in de dijk 
geslagen o.a. aan de zuidzijde van de Vaart. 
Omdat de vloeden steeds hoger werden, werd de dorps
dijk in de loop van de 18e eeuw geleidelijk verder 
verhoogd en verzwaard. Niettemin stond het water bij 
de stormvloed van 14/15 november 1775 tot nog geen 2 
voet onder de kruin van de dijk. De bewoners van de 
huizen aan de oostzijde waren gevlucht en in de kerk 
van Binnendijk reikte het water tot aan de kap van de 
preekstoel! 

Na de Franse tijd ging het schouwrecht op de dorps
dijk over op het waterschapsbes tuur, de gecommitteer
de geërfden van (het inmiddels tot één gemeente 
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samengevoegde) Eenmes, maar de onderhoudsplicht 
bleef op de aangelande geërfden rusten. Ten gevolge 
hiervan was de dijk niet overal gelijk van hoogte. In 
het laatste kwart van de 19e eeuw varieerde die hoogte 
van 3 m tot 3.30 m boven Amsterdams peil. De storm
vloed van februari 1877 bereikte echter een hoogte van 
bijna 3 m boven A.P. (de straatweg bij hotel Groene-
veld stond onder water!) Daarna werd de dijk op aan
dringen van het provinciaal bestuur verhoogd tot 3.50 
m boven A.P. 

Dit bleek evenwel nog niet voldoende bij de ongekend 
zware vloed van 13/14 januari 1916, toen het water 
over de dijk liep. Aan het eind van Eenmes, waar de 
Hoge weg aansloot aan de Veen- en Meendijk, viel een 
doorbraak en de polder te veen liep grotendeels on
der. Op de oostelijke Eemoever werden eveneens alle 
polders overstroomd door 17 doorbraken in de Eem-
landse- en Slaagse dijken en 3 in de Grebbeliniedijk 
onder Hoogland. Ook in Noord-Holland en Gelderland 
kwamen talrijke polders onder water te staan. Deze 
stormvloed was doorslaggevend voor het besluit, na 
een discussie van tientallen jaren, om de Afsluitdijk 
aan te leggen. Na het gereedkomen daarvan in 1932 be
stond er geen overstromingsgevaar meer. De Hoge weg 
werd weer afgegraven tot het niveau van de rijweg (2 
m boven N.A.P.) en op de plaats ervan werd in 1953 
het fietspad aangelegd. 

Wegen in de polder te Veld_ 

Door de afgraving was het niet meer nodig om, zoals 
eeuwenlang gebruikelijk was geweest, in het voorjaar 
de Hoge weg op verschillende plaatsen te doorgraven 
om mennegaten of doorritten te verkrijgen, die vanuit 
de hofsteden toegang gaven tot de weilanden te Veld. 
Deze mennegaten moesten in het najaar geleidelijk weer 
worden opgevuld. Half novemner moest de dijk in af
wachting van de wintervloeden weer geheel gesloten 
zijn. 

Door de langgerekte, smalle vorm van de percelen was 
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het voor de landgebruikers in het (gezien van de Hoge 
weg) achterste deel van de polder bij de Zomerdijk en 
in de Maatpolder ten oosten daarvan moeilijk om in hun 
land te komen. Vóór 1930 waren er geen wegen in de 
polder behalve de steeg langs de vaart naar de sluis. 
Door de steeds terugkerende overstromingen zouden aan
leg en onderhoud daarvan zo niet onmogelijk, dan toch 
veel te kostbaar zijn geweest. Van oudsher hadden 
daarom de gebruikers van de achterste kampen en van 
de maatlanden onder bepaalde voorwaarden recht van 
overweg over de voorliggende percelen. 

Bij het intensievere gebruik van de landerijen in deze 
eeuw voldeed dit systeem niet meer. Daarom nam het 
waterschap Eemnes, toen het overstromingsgevaar na 
1932 was geweken, het initiatief tot wegenaanleg in de 
Noordpolder te veld. Met veel moeite werd de benodig
de grond verworven en in 1935 waren de verharde we-
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gen in Cors Rijkse erf en in Volkerserf, op de Zomer-
dijk en langs de Noordmiddenwetering gereed. Hieruit 
kwam weer de behoefte voort aan een betere ontwate
ring en landindeling en nog meer wegen, die leidde tot 
de ruilverkaveling Eemnes in de jaren 1939-1941. 

De Zomderdijk 

De waaien in de Zomderdijk zijn overblijfsels van 
dijkdoorbraken uit de tijd, dat de Zuiderzee nog in 
open verbinding stond met de Noordzee en dat zich 
bijna elk jaar wel een stormvloed voordeed, waardoor 
de polders te veld van Eemnes en Bunschoten onderlie
pen. Bij aanhoudende noordwesterstorm werd dan name
lijk het zeewater de Zuiderzee in gedreven. Die kon de 
enorme watertoevloed echter niet verwerken, want het 
zuidelijk deel was door de eeuwenlange slibafzetting 
door uitmondende rivieren zoals de IJssel en de Eem, 
over een groot oppervlak vrij ondiep. Die ondiepe ge
deelten vormen thans de IJsselmeerpolders. Het storm
vloedwater moest evenwel ergens een uitweg vinden: 
het liep de al genoemde rivieren op en overstroomde 
de gronden daarlangs, die over een grote uitgestrekt
heid maar nauwelijks boven de zeespiegel lagen. Zo 
kon de stand van de Eem tot bij Amersfoort soms tot 
enkele meters boven het normale peil stijgen. Geen 
wonder dat in vroeger tijd de dijken langs de Eem 
werden beschouwd als zeedijken! 

Dit proces werd in de loop der eeuwen een steeds ern
stiger bedreiging. Enerzijds sleten de zeegaten in het 
noorden uit, zodat steeds meer water bij noordwester
storm door de grotere toegang de Zuiderzee in vloeide. 
Anderzijds nam de ondiepte in het zuiden steeds ver
der toe. Al in de 17e eeuw werd dan ook geconsta
teerd, dat de zeegaten steeds groter en de watervloe
den steeds langer en hoger werden. Daardoor ging ook 
land verloren langs de Zuiderzeekust. Het Raboes in 
het noorden van de Maatpolder is oorspronkelijk veel 
groter geweest. 
De bewoners van de streek antwoordden op deze ontwikke
ling met dijkaanleg. In de 14e eeuw verlegden zij hun 
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woonplaatsen van bij de rivier naar achter de dorps-
dijk. een heel eind landinwaarts. Niet lang daarna 
legden zij de Zomerdijk aan om hun weilanden en vee 
tegen zomervloeden te beschermen. Eind 16e eeuw 
werd er ook een kade gelegd voor de maatlanden ten 
noorden van de grote sluis, die begin 19e eeuw naar 
het oosten werd verlegd en doorgetrokken naar het 
noorden. Eigenlijk kan men de hele polder te Veld en 
de Maatpolder beschouwen als zeer grote uiterwaarden, 
zoals men die langs de grote rivieren vindt, zij het 
dat de overstromingen hier niet vanuit het gebied 
stroomopwaarts kwamen, maar vanuit het uitmondings-
gebied stroomafwaarts. 

Over doorbraken van de Zomerdijk vóór 1650 is niet 
veel bekend. Het meest kwetsbare punt was het noorde
lijk gedeelte, aansluitend aan de Meen(t)dijk (=gemene 
dijk, dijk waarvan het onderhoud ten laste van het 
gemeen, de gezamenlijke geërfden kwam). Door de Sint 
Pietersvloed van 4/5 maart 1651 brak de Zomerdijk op 
verschillende plaatsen door, o.a. aan het eind van 
Mette Coppenerf, niet ver van de Meendijk, waar een 
kragge gelegd moest worden. Vanouds was het zo, dat 
de eigenaar van het erf grenzend aan de westzijde van 
de Zomerdijk verplicht was het dijkvak langs zijn 
eigendom te onderhouden en zo nodig te herstellen. 
Het dorpsbestuur, en na 1680 het dijksbestuur van ge
committeerde geërfden, voerde jaarlijks schouw over de 
dijk om erop toe te zien, dat het onderhoud goed werd 
uitgevoerd. Viel er echter een wiel of waai in de 
dijk, dan schreef het gewoonterecht van Eemland, dat 
in 1569 werd opgetekend, voor, dat het gat bekaad 
moest worden op kosten van het gemeen land (=de 
gezamenlijke geërfden) "tot een ton hoog boven watere 
of een ton boven 't groene sweert (het maaiveld)". De 
rest van het herstel kwam voor rekening van de dijk-
plichtige, die de benodigde aarde moest halen uit zijn 
eigen (wayig) geworden land, of als dat onmogelijk 
was "ten naasten lande en ten minsten schade", met 
schadevergoeding aan de eigenaar van het vergraven 
land. In Eenmes heette dit proces van opvullen van 
een waai tot zekere hoogte boven het maaiveld op 
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Het pontje over de Eem bij Eemdijk 

kosten van het gemeen "kraggen en plompen". 

Tenminste twee van de waaienzijn ontstaan of vergroot 
door de stormvloed van 20 oktober 1669, namelijk de 
eerste waai ten zuiden van de Cors Rijkseweg aan het 
eind van Gosen Volkers- en Mijns Everserf, en de der
de waai ten noorden van de Volkersweg aan het eind 
van Hansjeserf. De dijk werd hier in het voorjaar van 
1670 op kosten van de ingelanden of geërfden (gedeelte
lijk) hersteld. Bij de aanleg van de bestrating op de 
Zomerdijk in mei 1935 heeft men de plaatsen van deze 
doorbraken teruggevonden. 

Het pontveer naar Eemdijk 

De weg door de Maatpolder werd aangelegd in het ka
der van de ruilverkaveling Eenmes tussen 1939 en 
1941. Hij leidt naar het pontje over de Eem naar het 
dorp Eemdijk in de Bunschoter Bickerspolder. Het 



dorp is gebouwd in de kom van de grote waai, die 
hier ontstond toen bij de stormvloeden van november 
en december 1675 de schutsluis voor de Bickersvaart 
geheel werd weggeslagen. Het gat was zó diep, dat 
het onmogelijk was de Bunschoter Veldendijk er weer 
doorheen te leggen. Men moest een ringdijk eromheen 
maken. Pas in de twintiger jaren van deze eeuw beschik
te men over de technische middelen om de dijk weer 
recht te trekken en kon het dorp daar uitgebreid 
worden. 

In vroeger tijd stonden er wel iets noordelijker 
enkele huizen op de Veldendijk langs de Bunschoter 
Bekaaide Maatpolder, die dan ook Dijkhuizen werden 
genoemd. In de polder zelf, zowel onder Eenmes als 
onder Bunschoten, kon men wanwege het grote overstro-
mingsgevaar niet wonen. En ook zonder dat was de 
grond er vóór de stichting van de gemalen 's winters 
zó moerassig door de hoge waterstand, dat het land 
onbegaanbaar was. Of er lang geleden al een overzet-
veer was bij het oude Dijkhuizen valt niet na te gaan, 
maar mogelijk is het wel. In de 17e eeuw toen het goed 
ging met de Eemnesser veeboeren, bezaten of pachtten 
velen van hen grond in de Bunschoter polders en waar
schijnlijk konden zij hun vee op verschillende plaat
sen over de Eem voeren. In elk geval was er een klei
ne veerdienst aan het eind van de Eemnesservaart. 
Aan de Bunschoter zijde heet die plaats nog "het 
overvaren". Het huidige pontveer bij Eemdijk werd in 
1949 gesticht door de Waterschappen Beoosten de Eem 
en Eemnes en de gemeenten Bunschoten en Eenmes, aan
sluitend op de ruilverkavelingen aan weerszijden van 
de rivier in de veertiger jaren. Dat leidde tot moei
lijkheden met de al sinds 1884 ter plaatse bestaande 
particuliere veerdienst van de familie Varekamp, die 
pas jaren later konden worden opgelost. In 1958 nam 
de gemeente Bunschoten de exploitatie van de veerpont 
over. 

De Eemnesservaart- haven en grote sluis 

De Wiggertsweg van en naar het pontje gaat ten zui-
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Impressie van de Eemnesser haven in vroeger jaren 

den van de Volkersweg over op de Korte Maatskade, 
die in 1807 werd aangelegd. Vandaar loopt de weg 
weer wat landinwaarts naar de Zomerdijk en de "grote" 
sluis en het gemaal op de Eemnesservaart. 

Toen de dorpsbesturen van Eemnes Binnen- en Buiten
dijks in augustus 1649 een overeemkomst sloten om de 
gracht langs de zuidzijde van de Zuidwend (aangelegd 
in 1589) te verbeteren en aan het eind daarvan in de 
Zomerdijk een stenen schutsluis te leggen, hadden zij 
niet alleen- en misschien wel niet in de eerste 
plaats- verbetering van de waterlozing op het oog, 
maar zeker ook bevordering van handel en verkeer. 
Eemnes produceerde turf in die tijd en later werd de 
uitvoer van gier of mest en hooi ook belangrijk. Voor 
binnendijks, dat voor 1/5 deel bijdroeg in de lasten, 
kan de water lozing zelfs nauwelijks een rol gespeeld 
hebben, omdat het pas na 1680 werd aangesloten op de 
Zuidmiddenwetering, die al 25 jaar eerder in verbin
ding was gebracht met de vaart. Zoals altijd valt hier 
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informatie af te leiden uit de veldnaam: een vaart is 
bedoeld om in te varen en een wetering om door uit te 
wateren. Voor waterlozing alléén was een behoorlijke 
duiker door de Zomerdijk ook voldoende geweest in 
plaats van een kostbare stenen schutsluis. 

Bij de aanleg van de vaart en grote sluis in 1651/1652 
was bovendien de machtige Amsterdamse koopman en 
burgemeester Jan Bicker betrokken, die zijn buiten
huis had op de Eult in Baam. Dat hij de handel wilde 
bevorderen, ligt voor de hand. Met hetzelfde oogmerk 
had hij in 1640/1641 gezorgd voor de aanleg van de 
Bickers vaart tussen Bunschoten en het latere Eemdijk, 
die oorspronkelijk ook door een schutsluis in verbin
ding stond met de Eem. De rond die vaart gevormde 
polder werd zelfs naar hem genoemd. 

Zicht op de Eemnesser sluis en het gemaal vanaf 
de Buitenvaart. Foto uit de Twintiger jaren 
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Met de aanleg van de Eenmes servaart, - haven en gro
te sluis was veel geld gemoeid en de dorpsbesturen 
moesten zich daarvoor zwaar in de schulden steken. 
De hooggespannen verwachtingen van economische bloei 
kwamen echter niet uit, want de jaloerse steden 
Utrecht en vooral Amersfoort zorgden er in de Staten 
der provincie wel voor, dat de "neringen ten platte
lande" verboden bleven om hun eigen positie op dat 
gebied te beschermen. Amersfoort had zich in 1589 al 
verzet tegen het plan van de Eemnessers om de wete
ring langs de zuidzijde van de Zuidwend uit te graven 
tot gracht en daarvoor een sluis in de Zomerdijk te 
leggen door te stellen, dat de stad als enige recht 
had op gebruik van de Eem en geen mededinging behoef
de te dulden. 
Eenmes ging in de tweede helft van de 17e eeuw een 
zware tijd tegemoet. Uitgeplunderd door de Franse en 
Keulse troepen in het rampjaar 1672/1673 en zwaar 
getroffen door de ernstige stormvloeden van november 
en december 1675, waarbij de gehele polder onderliep, 
konden de dorpsbesturen de steeds zwaarder drukken
de schuldenlast voor aanleg en onderhoud van vaart 
en sluis niet meer dragen. Een ingrijpende financiële 
sanering was noodzakelijk en dit leidde in 1679/1680 
tot een scheiding van de dorpsfinanciën van die van 
de geërfden en tot instelling van twee besturen van 
geërfden onder de naam van gecommitteerde geërfden 
van Eenmes Buitendijks en - van Eenmes Binnendijks. 
Deze scheiding was noodzakelijk geworden, omdat ge
ërfden en inwoners niet meer grotendeels als groep 
dezelfde personen waren. Veel inwoners waren zo ver
armd, dat zij hun grond hadden moeten verkopen aan 
rijke Hollanders en Utrechtenaren, en zelf pachters 
waren geworden. Bovendien trokken veel gezinnen weg 
om zich in het Gooi te vestigen en zich zo te onttrek
ken aan de zware schuldenlast van de Eemnessers. De 
achterblijvers werden hierdoor extra getroffen. Het 
was redelijk een deel van die schuldenlast te leggen 
op de geërfden, ook als zij niet in Eenmes woonden. 

Qndat de opbloei van de handel uitbleef, kwam de na
druk meer te liggen op de functie van de vaart als 
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hoofdwetering of polderboezem en de waterlozing was 
natuurlijk een eerste belang voor de grondeigenaren. 
Het beheer en onderhoud van vaart en sluis kwam dan 
ook bij de gecommitteerde geërfden te liggen. Het 
bleef een kostbare zaak. De sluis, vooral de deuren, 
werd regelmatig min of meer ernstig beschadigd door 
de stormvloeden. Ook passerende schepen richtten 
soms schade aan. In 1743 was de sluis mede door 
ouderdom in zo'n slechte staat, dat hij geheel 
vernieuwd moest worden. Het werk kostte bijna 
fl. 11.800,—, een geweldig bedrag in die tijd. Ingrij
pend herstel was opnieuw nodig in 1877/1878. De kos
ten werden toen geraamd op fl. 22.000. In 1958 waren 
weer eens nieuwe sluisdeuren nodig. Omdat de vaart 
toen zijn bestemming als vaarweg verloren had, besloot 
het waterschapsbestuur tot een veel goedkopere oplos
sing en liet een keermuur met duiker in de sluis aan
brengen. Thans bestaan er plannen on de sluis weer 
in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 

Zoals vroeger algemeen gebruikelijk moesten de schip
pers tol betalen voor het passeren van de sluis. De 
sluiswachter woonde in de boerderij aan de noordzijde 
op de Zomerdijk. Dat kon een gevaarlijke plek zijn om 
te wonen. Bij stormvloed van 14/15 november 1775 
stond het water in het huis "een half mans hoog". De 
sluiswachtersvrouw, op het punt van bevallen, vlucht
te naar de zolder en later wegens instortingsgevaar 
met een bootje naar een naburig huis. Nog later ging 
zij weer terug en beviel een half uur daarna op de 
zolder van een zoon. 

De vaart was moeilijk op diepte te houden, enerzijds 
door de slappe ondergrond en anderzijds doordat er 
bij de herhaaldelijke overstromingen veel specie in 
spoelde. Er moest dus van tijd tot tijd gebaggerd 
worden met de modderbeugel. Ook het onderhoud van 
de haven bij het dorp aan het begin van de vaart was 
duur. De haven moest regelmatig worden uitgediept en 
de beschoeiing hersteld en vernieuwd. In 1748 gebruik
te men sintels van de glasblazerij te Amersfoort voor 
versteviging van de walkant. De handelswaar bracht 
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soms risico's mee. Zo bepaalde het dorpsbestuur in 
1736 dat de grote hoeveelheid riet, die in het voor
jaar op het marktveld gebracht placht te worden, 
voortaan verder van het dorp af moest worden "opge
scheept" op de vaartsteeg achter het eerste sluisje 
vanwege het gevaar van brand op het marktveld door 
het onvoorzichtig voorbijgaan met een brandende 
tabakspijp, waardoor de huizen in groot gevaar 
gebracht werden. Een dergelijke situatie had zich 
kennelijk pas voorgedaan. 
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Gart var! Oostrum welkt één van z'n koeien in de 
Eemnesser polder 
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Na de vernieuwing van de grote sluis in 1743 ging men 
haven- en walgelden heffen van gebruikers van de ha
ven en het marktveld, en vanaf 1778 ook winter liggeld 
van Huizer en andere vissersschepen, die tot dan toe 
in de Eemnesser haven kwamen overwinteren zonder 
daarvoor iets te betalen. De haven was toen pas 
uitgediept, maar de Binnendijkers hadden geweigerd 
hun 1/5 aandeel in de kosten daarvan bij te dragen, 
aanvoerende dat zij geen gebruik maakten van de 
haven "noch dachten dat die tot enig nut strekte". 

In de 19e eeuw begon men in te zien, dat het onder
houden van de haven, het marktveld en de vaart als 
vaarweg eigenlijk geen taak voor het waterschap was. 
In 1869 nam de gemeente de onderhoudslast over onder 
toezegging steeds te zullen zorgen voor voldoende 
diepte voor de waterlozing. Voor de scheepvaart, met 
name voor de beurtschip op Amsterdam, was namelijk 
een grotere diepte nodig dan voor de waterlozing. 

De vaart had na de verbreding in 1651/1652 ook een 
functie als polderboezem gekregen. In de jaren daarna 
werden de al bestaande dwarsweteringen in de Noord
en Zuidpolders te veld, die oorspronkelijk met een 
bocht naar de Eem liepen, enerzijds verder doorge
trokken dwars door de erven en anderzijds in verbin
ding gebracht met de vaart. De eigenaars van de 27 
noordelijkste erven van Eemnes Buitendijks, waarvan 
de meesten buiten Eemnes (vermoedelijk in het Gooi) 
woonden, hadden zich al meteen verzet tegen bijdrage 
in de hoge kosten van de aanleg van vaart en sluis. 
In 1669 werden zij hiervan verder vrijgesteld door de 
Staten van Utrecht. 

Maar de natuurlijke uitwatering op de Eem voldeed 
eigenlijk niet. In de goede tijd had Binnendijks een 
watermolen gehad evenals de polders onder Hoogland 
op de oostelijke Eemoever. Maar molens waren zeer 
duur in exploitatie en onderhoud en toen de streek 
aan het eind van de 17e eeuw economisch geheel aan 
de grond was geraakt, werden overal de watermolens 
afgebroken. 
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Eemland had de hele eerste helft van de 18e eeuw 
nodig cm bij te komen van de vele rampen, die het 
getroffen had, zoals de Franse bezetting van 1672, 
opeenvolgende zware stormvloeden en epidemieën van 
veepest, waardoor grote delen van de veestapel 
stierven. Daarna trad economisch herstel in en begon 
men er weer aan te denken om de waterlozing door 
bemaling te verbeteren. Door de hoge waterstand op 
de Eem was het namelijk dikwijkls niet mogelijk de 
sluisdeuren te openen en de polder te ontlasten. Dit 
werd door de Eemlanders geweten aan de verbetering 
van de waterafvoer uit de Gelderse Vallei, waardoor 
meer water bij Amersfoort op de Eem gebracht werd. 
Door het geringe verval en de hoge waterstand op de 
Zuiderzee vloeide dat water maar moeizaam weg. Toch 
duurde het nog tot 1790 voor de geërfden van Eemnes 
Binnen- en Buitendijks konden besluiten tot de bouw 
van een schepradwatermolen op de Eemnesservaart ten 
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Moderne actie in de Eemnesser polder. De trekker 
wordt bestuurd door Gert v. 't Klooster onder het 
toeziend oog van Ruth van Klooster 
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zuiden van de sluis, die de gehele polder, dus ook de 
27 noordelijke erven of Heinellenpolder, zou bemalen. 
De molen betekende een grote verbetering, met name 
voor de aan de vaart grenzen Noord- en Zuidpolders. 
De verderaf gelegen gronden in Binnendijks en Heinel-
lenpolder hadden er minder voordeel van. Dit bracht 
de geërfden van Binnendijks ertoe in 1831 een eigen 
vijzelwatermolen te bouwen op de plaats, waar ook in 
de 17e eeuw een molen had gestaan. De daar gelegen 
uitwateringssluis was altijd "aan de watermolen" blij
ven heten. De geschiedenis herhaalde zich echter. De 
molen deed veel goed voor het land, maar de onderhouds-
last bleek wederom te zwaar voor de kleine polder. Dit 
zal een van de redenen geweest zijn waarom in 1863 de 
besturen van gecommitteerde geërfden van de kleine 
inliggende polders werden opgeheven en samengevoegd 
tot het waterschap Eemnes. 

In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen er nieuwe 
technische mogelijkheden om de bemaling te verbete
ren. In 1868 werd in Spakenburg het eerste stoomge
maal in Eemland gesticht. Vijftien jaar later besloot 
het bestuur van het waterschap Eemnes de beide water
molens te doen vervangen door een stoomgemaal met 
twee schepraderen. In 1884 kwam ook het stoomgemaal 
op de Neerzeldertse wetering onder Hoogland gereed. 
Op het fundament van de oude molen op de Eemnesser-
vaart werd de machinistenwoning gebouwd. Na de aan
leg van elektriciteit in Eemland werd in 1921/1922 
overgegaan tot ombouw van het stoomgemaal in het nu 
nog aanwezige elektrische gemaal met twee schroefpom-
pen. Dit gemaal zal in het kader van de thans in 
uitvoering zijnde ruilverkaveling worden vervangen 
door een ernaast te plaatsen nieuw gemaal. De oude 
inrichting blijft echter als monument bewaard. 

De Geerenweg door de Zuidpolder is aangelegd in het 
kader van de ruilverkaveling 1939/1941. Een zijtak 
voert naar de Zomerdijk, naar de plaats van de vroege
re "kleine" sluis aan de watermolen van Binnendijks. 
Hier staat nu het in 1976 gestichte Mr. M. Tydeman-
gemaal, genoemd naar de vorige dijkgraaf. Iets zuide-
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De oude Eembrug 

lijker ligt de in 1933 gestichte kalkzandsteenfabriek, 
in de vijftiger jaren voortgezet als de N.V. Ocriet-
fabriek, Ten behoeve van de fabriek werd van daar 
een betonweg aangelegd naar de weg Baa rn-Bunscho-
ten bij de Eembrug en daarmee naar het punt, waar 
waarschijnlijk de geschiedenis van de menselijke 
bewoning van Eemland min of meer is begonnen. De 
eerste brug lag daar, iets noordelijker dan de huidige 
al vóór 1300 bij het fort van de bisschop van Utrecht, 
het Huis ter Eem. 

M. Mijnssen-Dutilh 
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Wie weet er meer Van? 
Een Belg in Eemnes! 

Van mevrouw I. Hoogeboom uit Hilversum ontvingen we 
bijgaande foto. 
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