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400 J a a r Eemnesser V a a r t 

Eemnesser Sluis en gemaal, gezien vanaf de Buiten
vaart (Eemzijde). Rechts de oude boerderij op de 
terp, waarin vroeger de sluiswachters woonden. De op
name is van +_ 1960 
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De Eemnesser Vaart werd met goedvinden van de Staten 's 
Lands van Utrecht omstreeks 1589 gegraven ter plaatse 
van een bestaande wetering of opgaande sloot langs de 
zuidrand van de Zuidwend ter wijdte van anderhalve roe
de van de Wakkerendijk of "heerwech" tot de Zomerdijk, 
alwaar een houten sluis kwam en vandaar tot de Eem. Op 
den duur werd de Vaart onvoldoende bevonden en verkre
gen de gerechten van Eemnes-Buitendijks en Binnendijks 
verlof van Gedeputeerde Staten om Vaart en sluis te ver
wijderen. 

De houten sluis werd in een stenen sluis veranderd, 
welke volgens het octrooi 16 of 17 voet wijdte moest 
hebben. Binnendijk moest voor één vijfde in de lasten 
bijdragen (1649-1650) 

In 1733 en 1743 werden reglementen vastgesteld op de 

;.r........ 

Opname van de Eemnesser haven uit 1926. Links be
gint de Vaart. Rechts de zgn. rolpaal, die gebruikt 
werd om de trekschuiten de hoek om te trekken. De 
boot -links was vermoedelijk van Jan Huisman uit 
Vreeswijk. Op het marktveld staan stenen, die met 
de boot zijn gebracht en nu per vrachtwagen naar hun 
bestemming worden gebracht. 
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Overzichtsfoto van de Eemnesser naven en het begin 
van de Vaart. Duidelijk zichtbaar is het Marktveld 
tussen de twee havenarmen. 
De foto moet gemaakt zijn tussen 1940 en 1950. Er is 
veel veranderd. 

Grote Sluis door Schout, Burgemeesters en Gecommitteer
de Geërfden van Buitendijke 01 Binnendijk. Ook van 1827 
is er een reglement, waarbij o.m. de havengelden vast
gesteld werden. De visserij in de Vaart kwam aan de 
geërfden in Buitendijk en Binnendijk gezamenlijk toe; 
zij stonden haar 2 februari 1715 voor zes jaren aan de 
ambachtsheer af. 

Het tct stand komen van de Vaart en meer in het bijzon
der de verbreding en verbetering van de Vaart en Sluis 
in 1649-1650 zijn van groot belang geweest voor de ont
watering van de binnenlanden, meer bepaaldelijk voor 
de Zuidpolder en voor de Noordpolder. De dwarswetering-
en in deze polders werden naar de Vaart doorgetrokken. 
Op den duur begon men behoefte te gevoelen aan de op
richting van een molen, welke in 1791 na een voorbe
reiding van liefst twintig jaren tot stand gebracht 
werd. 
Deze "oude molen" was een schepradwatermolen. 



Tot stoombemaling werd in 1883 overgegaan en in 1923 
tot elektrische bemaling. Het stoomgemaal werd gebouwd 
ter plaatse van de "oude molen", waar thans het elek
trische aemaal staat. 

ontleend aan "Eemnes" door mevr. A. Johanna Maris. 

Monumentendag 

Zaterdag 8 september is voor 1990 de monumentendag. 
Op deze dag zijn er in het hele land monumenten 
opengesteld ter bezichtiging. Dit jaar doet Eemnes 
ook weer mee. De drie kerken zullen open zijn en de 
torens van Eemnes-Binnen en - Buiten kunnen weer 
worden beklommen om te genieten van het fraaie uit
zicht daarboven, op een heldere dag zoals Koninginne
dag dit jaar zelfs tot de Domtoren! 
Ook is er de mogelijkheid een historische (fiets) 
tocht te maken door Eemnes. In een folder die klaar 
ligt in elk van de 3 kerken, vindt u allerlei gege
vens over de panden aan de Wakkerendijk en Kerk
straat, terwijl natuurlijk ook de polder met het 
Sluisje en de Meentweg kunnen worden opgenomen in 
de route. 

l/oor het regelen van hef'verkeer" in de torens en 
toezicht in de kerken, doen wij hierbij graag weer 
een beroep op uw medewerking voor enkele uren, zo 
dat volgens rooster gedurende de openingstijd van 
10-4 uur steeds een qroepje aanwezig is. 
Inlichtingen en aanmelden bij 

Wiebe van Ijken, 
tel. 89367. 

Gezocht : 

Gedichten over Eemnes 
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