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Op zoek naar het Kerkenpad bij Eemnes-Binnen 

ROM VAN DER SCHAAF 

Toen we in 2005 de eerste bespreking hadden over het klompenpad door de 
weilanden bij Eemnes, dat Nesserpad is genoemd, vroeg ik of het idee was ont-
staan door het vroegere Kerkenpad. Ik doelde op een pad tussen de Pieterskerk 
van Eemnes-Binnen en Eembrugge. Bij de acties voor klompenpaden probeer-
de men namelijk oude voetpaden in ere te herstellen. Dit Kerkenpad bleek bij 
de initiatiefnemers van Landschapsbeheer Utrecht geheel onbekend, maar het 
was wel een interessant nieuwtje. Het bestaan ervan moest dus worden opge-
helderd. 

Oude verhalen  
In Eemnes werd door sommige mensen een verhaal verteld, dat er over de erf-
strook “Kerkenerf” bij Eemnes-Binnen vroeger een pad is geweest. Wij konden 
echter lange tijd geen kaart vinden, waar dat pad op staat. Volgens de huidige 
eigenaar van het land (Jan Stalenhoef) is er in de twintigste eeuw wel moeite 
gedaan om notariële akten te vinden, waarin het recht van gebruik van het pad 
wordt genoemd. Die bleken niet te bestaan, omdat het recht van overpad eeu-
wen geleden gezamenlijk voor alle erfstroken in de Eemnesser polder voldoen-
de was omschreven. Historische details van dat recht worden behandeld in het 
boekje “De uitwegen in den polder van Eemnes”, dat in 1936 is verschenen op 
verzoek van Waterschap Eemnes. 

Meester T. Pluim uit Baarn heeft in het begin van de 20e eeuw over het Kerk-
pad geschreven. In 1920 schreef hij in de Gooi- en Eemlander in verband met 
de verdwenen kerk van Eembrugge en de kerk van Eemnes-Binnen onder ande-
re het volgende: Een kleine kade door den polder achter de tegenwoordige kerk 
van Binnendijk werd mij meermalen aangewezen als het oude kerkpad. Die 
loopt dan ook in een rechte lijn naar Eembrugge en blijft bij niet al te hooge 
overstroming boven water uitsteken.  
Pluim geeft in dat artikel ook een verklaring over het eerste gebruik van dat 
pad. Ik vat dat als volgt samen: Toen er kort na 1340 meer boeren uit Eembrug-
ge gingen wonen achter de dijk bij Eemnes, maar er daar nog geen kerk was, 
ging men in Eembrugge ter kerke. In het in 1932 verschenen boek “Uit de ge-
schiedenis van Baarn” herhaalt meester Pluim de zichtbaarheid van het Kerk-
pad bij Binnendijk. Het is onzeker of het bezoek aan de kerk te Eembrugge 
lang heeft geduurd, want Eemnes-Buiten had in 1346 al een klein kerkje, dat 
beter met droge voeten was te bereiken. Voor de Binnendijkers bleef de Paro-
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chiekerk van Eembrugge echter hun formele kerk, totdat Binnendijk in 1439 
zelf stadsrecht kreeg en een kerk mocht gaan bouwen.  

Er is van bijna 500 jaar geleden ook een geschreven indicatie over gebruik van 
het Kerkenpad. In het verslag van de bezoeken ± 1525 door Pieter Aelmans-
zoon, secretaris van Naarden, staat vrij vertaald dat de “altarist of onderpries-
ter” van Eemnes-Binnen verklaarde dat de inwoners van geheel Eemnes 
(Binnen en Buiten) in Ter Eem (Eembrugge) ter kerke moesten gaan vóór zij 
hun eigen kerken bouwden, die vervolgens van de kerk van Ter Eem werden 
afgescheiden.  

Gegevens uit het veld 
Van Wakkerendijk tot Zuid Midden Wetering 
Jan Stalenhoef (Wakkerendijk 37) en zijn zoon Frans konden in 2006 in het 
land precies aanwijzen waar het eventuele pad was. Merkwaardigerwijs niet in 
het Kerkenerf, maar in het noordelijk daarnaast gelegen Jan Nagels of Florisse-

Foto met links Pieterskerk / Dikke Torentje en een paaltje rechts vóór. Zicht vanuit het weiland 
in de polder naar de Pieterskerk. Links van het houten paaltje lag de 5 meter brede strook met 
dikkere kleilaag en verharding, evenwijdig aan de greppel en eindigend net naast het huis Wak-
kerendijk 41. 
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nerf. Toen omstreeks 1978 het weiland werd geploegd, stokte het werk herhaal-
delijk bij een strook van ongeveer 5 m breedte. Die strook ligt achter de grens 
van het erf van de panden met huisnummer 39 (Arie Loman) en nummer 41 en 
loopt evenwijdig aan de sloot tot het einde van het land bij de Zuid Midden 
Wetering (ca 1200 m). Zij hebben de strook eerst met een zogenaamde 
“woelpoot” los gemaakt. Er kwamen wat hoefijzers uit (globaal 15 à 20) en wat 
resten van stenen pijpjes. Verder geen puin. Een andere bijzonderheid was, dat 
de kleilaag in deze strook 75 tot 80 cm dik was, terwijl de dikte ernaast onge-
veer 20 cm was. Het land was daar ook iets hoger dan in de andere erfstroken. 
Bij onderzoek van kadastrale gegevens bleek later, dat genoemde 5 m brede 
strook begon pal naast de noordkant van de vroegere herberg Het Roode Kruis. 
Het blokje huizen met nr 41 tot 47 ligt namelijk vrijwel op dezelfde plaats als 
de herberg, die in 1921 is afgebrand. Het begin- en eindpunt van een pad naast 
een vroegere herberg lijkt heel logisch. Jan Stalenhoef hoorde ooit van de vroe-
gere gebruikers van het land, dat bij het afsteken van de slootkanten de grond 

Detail van Krijgsspelkaart bij Pieterskerk. Dit is een detail van de Krijgsspelkaart, die omstreeks 
1908 is vastgesteld. De stippellijn geeft het voetpad, dat begon naast herberg Het Roode Kruis. 
De bij de foto genoemde 5 m brede strook ligt op die plaats. 
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op de hoger gelegen strook werd gebracht. Zijn ooms Han (1901-1984) en Arie 
(1895-1978) vertelden dat. 

Die loop van het pad wordt bevestigd door de zogenaamde Krijgsspelkaart, die 
omstreeks 1912 is gedrukt (situatie ± 1908). Op die kaart staan heel veel oude 
voetpaden, die bij militaire oefeningen werden gebruikt. Volgens de kaart ligt 
het pad aan de noordkant van de erfstrook, over de gehele lengte van Wakke-
rendijk tot aan de Eem (lengte ruim 3 km). Het eindigt iets ten noorden van het 
gemaal Tydeman, dat in 1975 is gebouwd aan de Opgaande Wetering bij de 
Kerkeweg, op de plek waar tot ± 1885 watermolen De Hoop had gewerkt. 

Mevrouw Mijnssen-Dutilh (archivaris Waterschap) kan zich voorstellen, dat 
het Jan Nagels of Florissenerf vroeger wel eens als pad is gebruikt. Het zal iets 
hoger dan het naastliggende land hebben gelegen, omdat het mogelijk een 
grens was van de eerste ontginningen bij Eemnes. Zoals de Eemnesser vaart 
aan de ontginningskant lag van de verhoogde strook Zuidwend, lag de Opgaan-
de Wetering mogelijk aan de ontginningskant van het verhoogde Jan Nagels of 
Florissenerf. Dat betreft dan ontginning voordat ± 1300 de Zuidwend ontgin-

Detail van Krijgsspelkaart bij de Eem. Dit detail van de Krijgsspelkaart bij de Eem geeft als 
stippellijn het voetpad in het meest oostelijke stuk van het Jan Nagels of Florissenerf. Op de 
plaats van de sluis (Sl) staat nu gemaal Tydeman. In de boerderij iets ten zuiden van de sluis is in 
1922 mevrouw Vriezen-Eek geboren, waar zij nu nog woont in een nieuw huis. 
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ningsgrens werd. Mevrouw Mijnssen denkt echter, dat de strook alleen in droge 
periodes van het jaar goed begaanbaar was. Benieuwd naar andere waarnemin-
gen in het veld, heb ik gesproken met mensen die het stuk verderop moesten 
kennen. 

Van Zuid Midden Wetering tot de Eem 
Het land in het verlengde van het land van Stalenhoef, voorbij de wetering tot 
aan de Zuid Ervenweg, is jaren lang gebruikt door Van Oosterom 
(Zandheuvelweg 2, Baarn). Omstreeks 1980 is dat land ca 30 cm diep ge-
ploegd. Daarbij is geen verschil in de grond gemerkt en zijn geen resten gevon-
den van verharding, zoals bij Stalenhoef. Misschien is de verklaring hiervan, 
dat het land daar al bij de eerste ruilverkaveling in 1940 is geëgaliseerd, toen 
daar ook sloten werden gedempt om erfstroken samen te voegen. 

Ook verder naar de Eem zijn er geen resten van verstevigde grond gevonden. 
Dat vertelden voor het gedeelte tussen Zuid Ervenweg en Geerenweg: Marcel 
Voorburg (huidige boer op Geerenweg 4) en Kees Groenesteijn, die daar van 
1979 tot 1994 heeft geboerd (woont nu in Hoogland). Het laatste stukje van het 
Jan Nagels of Florissenerf, tussen Geerenweg en de Eem ligt aan de noordkant 
van de Opgaande Wetering bij de Kerkeweg. De gebruiker daarvan was lange 

Foto met zicht naar gemaal Tydeman. Zicht vanaf de Geerenweg naar gemaal Tydeman. Het pad 
van de Krijgsspelkaart moet ongeveer 50 meter links van de wetering hebben gelopen. 
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tijd Van der Waaij (Geerenweg 2). Omstreeks 1996 is er daar tamelijk veel 
grondverzet geweest voor de aanleg van een waterleiding. Er is toen meters 
diep gegraven, maar volgens Van der Waaij zijn er geen bijzonderheden in de 
grond geconstateerd, die zouden kunnen wijzen op een pad.  

Gebied bij Opgaande Wetering omstreeks 1930 
Tenslotte heb ik gesproken met mevrouw Gijsbertha Maria Vriezen-Eek 
(Eemweg 47). Zij is begin 1922 geboren in de boerderij die dicht bij de zoge-
naamde “kleine sluis” stond, waar in 1975 het gemaal Tydeman is gebouwd. 
Haar hele leven heeft zij daar gewoond, evenals haar moeder en grootvader. 
Mevrouw Vriezen vertelde hoe zij omstreeks 1930 langs een modderig pad 
naar Eembrugge liep om naar school te gaan in Baarn. Toen in de jaren dertig 
de Ocrietfabriek werd gebouwd verbeterde de bereikbaarheid van hun huis 
enorm. Maar zij kan zich niet herinneren, dat er reizigers passeerden, op weg 
van Eembrugge naar Eemnes of omgekeerd. Wel kwamen er boeren en ander 
werkvolk, die op het land in de buurt van de Zomerdijk moesten werken. Ook 
heeft zij haar ouders nooit horen spreken over gebruikers van het zogenaamde 
Kerkenpad.  
Hier volgt nog een stukje historie van haar voorouders bij de “kleine sluis”. 
Mevrouw Vriezen is een kleindochter van de watermolenaar en boer Jan van 
Bethlehem (1833-1896). Nadat de watermolen ± 1885 niet meer werkte, bleef 
hij beheerder van de sluis. Diens dochter Petronella van Bethlehem (1879-
1965) trouwde in 1917 met Cornelis Eek (1876-1960), die er vooral veehouder 
werd. Hun dochter is mevrouw Vriezen-Eek, die in 1947 trouwde met Harry 
Gerhard Vriezen (1927-1997).  

Conclusies over het Kerkenpad 
Waarschijnlijk is er geen druk gebruikt pad geweest voor reizigers tussen Eem-
nes en Eembrugge. Wel zal het hoger gelegen deel van het Jan Nagels of Flo-
rissenerf veel zijn gebruikt als toegang tot de oostelijk van de Wakkerendijk 
gelegen weilanden. De dikkere laag klei kan aanvankelijk al vóór 1300 zijn 
opgebracht en later verstevigd om de strook beter berijdbaar te houden voor 
hooiwagens. De constateringen ± 1978 in het weiland zijn wel een aanwijzing, 
dat deze erfstrook mogelijk een ontginningsgrens is geweest, zoals de Zuid-
wend was na ± 1300. Op de Krijgsspelkaart zal het pad zijn vermeld, omdat 
deze route te verkiezen was boven andere erfstroken.  
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GEZOCHT VOOR TENTOONSTELLING: 

75 JAAR KPJ-EEMNES 
FOTO’S, PAPIEREN, SOUVENIRS ETC. 

De KPJ-Eemnes bestaat dit jaar 75 jaar. Dat gaat in september 
groots gevierd worden met een feesttent en allerlei activiteiten. 
Veel jongeren zijn in die 75 jaar lid geweest van deze club. 
Daarom wil de Historische Kring Eemnes samen met de  
KPJ-Eemnes een tentoonstelling over 75 jaar KPJ organiseren in 
de Oudheidkamer. 

Voor deze tentoonstelling worden nog materialen en attributen 
gezocht die met de KPJ te maken hebben gehad. Gedacht wordt 
aan foto’s, krantenknipsels, papieren, attributen, souvenirs, 
noem maar op! Het hoeft beslist niet heel bijzonder te zijn. 

Heb je iets aan te bieden, wil je dan contact opnemen met: 
Joop de Jong tel. (035) - 5312874 of 
Thijs Makker tel. (035) - 5386880 




