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Hoofdwegen in en rond Eemnes 
door de eeuwen heen 
 
In mijn voorbereiding voor een ander artikel stootte ik op oude wegen. Dit in-
trigeerde mij zo dat ik daarover nu apart heb geschreven. Het voorwerk heeft 
mij de omgeving intens doen beleven, vooral de Vuursche Berg waarop ik naar 
het zuiden uitkijk. Het verhaal zal vooral gaan over hoe de belangrijke door-
gaande wegen tussen Amsterdam en Amersfoort langs Eemnes gingen in de 
laatste 500 jaar. Naar later bleek sluit dit verhaal aan op twee artikelen van 
P.W. de Lange in Tussen Vecht en Eem. [1] Het lezen wordt vergemakkelijkt 
met een kaart van ’t Gooi binnen handbereik. 
 
De zoektocht naar de Hessenweg als startpunt 
Vervoer over land kan niet zonder wegen. Een weg ligt niet zomaar ergens. Hij 
leidt naar een doel, hij moet zo gemakkelijk mogelijk te begaan zijn. Hoe zat 
het vroeger hier in de omgeving? Mijn startpunt was Eemnes, randgemeente 
van het Gooi door Dr. W.Sleumer Tzn. [2]. Hij stelt vast: "Eemnes lag ver weg 
van de oude hessenwegen op de rand der zandgronden. Ook de gawegen gin-
gen langs het ressort Eemnes. (….)  De postweg van de 16de eeuw ging ook 
langs Eemnes." Dit confronteert ons onmiddellijk met de begrippen “postweg” 
en "hessenweg". Ir. B.G.M. Strootman schrijft over de laatste het volgende: 
"Hessenwagens, voortgetrokken door vijf of meer hengsten, brachten goederen 
uit Centraal-Europa of Italië door Duitsland naar Amsterdam, Zwolle of Ant-
werpen. Omdat de hessenwagens extreem grote afmetingen hadden, maakten 
deze gebruik van speciaal daarvoor aangewezen routes: de hessenwegen in 
Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Utrecht." [3] Hessenwegen waren 
een fenomeen van de late middeleeuwen en daarna. Op kaarten van ‘t Gooi 
staat een pad achter paleis Soestdijk genoemd als Hessenweg. Het ligt in het 
verlengde van de Koningsweg, haaks op de Biltseweg. Waar vond deze weg 
zijn vervolg in 't Gooi? Hier begon de speurtocht. 
 
Verkenning van het terrein 
Bij mijn speurtocht naar het vervolg van de hessenweg heb ik diverse kaarten 
bekeken en ben ik op een aantal interessante zaken gestoten. Ik heb me op ze-
ker moment gerealiseerd dat oude bos- of heidepaden een indicatie kunnen zijn 
van een oude weg, en dat de terreinomstandigheden een belangrijke rol spelen. 
Men ging niet graag door zandverstuivingen, noch over veenachtig terrein, laat 
staan door moeras. Men zocht de hoogten op, maar meed (steile) hellingen. 
Liever over de flank van een heuvel op dezelfde hoogte, dan over de top met 
een zware wagen. In mul zand of door modder was al moeilijk genoeg bij lang-
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durig droog of vochtig weer. Anderzijds is het voor bijvoorbeeld ruiters en te 
voet gaande reizigers voordelig om naar een heuveltop te gaan om zich te ori-
ënteren. Op kaarten met hoogteaanduidingen zien we dat er dicht bij Eemnes 
drie hoogten liggen. Zie de hoogteaanduidingen in Afb. 5, de overzichtskaart. 
Ik noem ze, voorzover niet officieel als zodanig bekend, voor het gemak: de 
Baarnse Berg (17 m, top bij de Baarnse watertoren), de Vuursche Berg (20,6 m 
top bij hoogste punt in Hoge Vuursche Weg, waar de brandtoren was), en het 
Laarder Hoogt waarop het Sint Jans Kerkhof ligt, maar waarvan de top (23,9 
m) bij de Larense watertoren ligt. Het Huizer Hoogt is een vierde, maar die is 
in deze beschouwing niet van belang. Naast de hoogten zijn de laagten niet 
minder belangrijk. Dr. A.C.J. de Vrankrijker beschrijft in zijn artikel "Gooise 
Grenzen" [4] de situatie. Het Gooi was vanouds een door een laagte met moe-
rassen geïsoleerd deel van de Utrechtse Heuvelrug, ter weerskanten omsloten 
door de Vecht en de Eem en de daarlangs gelegen venen. Hij schrijft verder: 
"Er waren twee verbindingen met de buitenwereld: langs de Zuiderzeedijk, in-
dertijd (ca. 14de eeuw, JG) niet meer dan een zomerkade, de andere met het 
Sticht door de gleuf in de heuvelrug bij Hilversum langs. De laatste lijkt de 
ruimste en bruikbare, maar is het niet omdat in talloze kuilen en kommen water 
stond of zuigend veen gegroeid was. Het regenwater had namelijk in de loop 
der tijden zouten en oxiden opgelost (….) en in de ondergrond afgezet als een 
ondoordringbare oerbank. Het was een landschap geworden waar de reiziger 
nauwkeurig acht diende te geven op het looppad. Zwaar beladen wagens ble-
ven bijna overal steken en waren op den duur  op twee geleidelijk bruikbaar 
geworden routes aangewezen. Ons wordt verhaald van wagens met buit in de 
14de eeuw, die wegzakten en gelost moesten worden." Nu zijn wagens met 
buit geen geregeld vervoer, maar het schetst wel de situatie.  
 
De Laperswech als strategische schakel 
Die twee geleidelijk bruikbare routes door het veen moeten degenen zijn die tot 
begin 17de eeuw nog door de Goijer schansen gaan [6], die bij Hollandsche 
Rading en die bij de Kivietsdell. (Zie Afb. 1 en 5.) De laatste laat de Lapers-
wech door, waarvan ook gerept wordt op een onduidelijke kaart uit ca. 1539 
[5] met "therde van Laperswech" langs “d’ oude cruys”, de harde ondergrond 
van de Lapersweg, "het harde’’. De toegangen tot ’t Gooi waren door de aan-
wezigheid van veen en moeras gemakkelijk te verdedigen. De Goijerschans bij 
Kivietsdell liet ook de Heer Wech [6] (1630) of Here Wech [7] (1639) door, die 
een stukje Lapersweg gebruikte. Hierover later meer. Hier stond ook “’t block-
huys aan Laperswech” dat op de kaart uit ca. 1539 [5] te zien is in De Men-
wech (Baarnse kant) en De wech nae Hilverssum (Hilversumse kant). Jan Out 
schrijft hierover in zijn catalogus “In de kaart gekeken” [8] en het boeiende 
verhaal “Wat vroegere landmeters ons nog vertellen” [9].  
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Aan de Hilversumse zijde zal de Laperswech de route hebben vervolgd die la-
ter Oude Amersfoortseweg wordt genoemd, die noordelijker lag dan de huidige 
Soestdijkerstraatweg, om het Kivietsdell heen, en verderop zuidelijk langs de 
Monnickenplas of Monnickenwater, nu het veld op het terrein het latere kloos-
ter Stad Gods. (Zie Afb. 5.) Paden op 20ste eeuwse kaarten corresponderen 
nog met die van deze weg op kaarten uit de 17de en 18de eeuw. Aan de Baarn-
se zijde, juist over de grens, zal de Laperswech wat naar het zuiden afgeweken 
zijn t.o.v. de huidige vrij rechte Hilversumseweg. Tegenover het Zouthuisje ligt 
een naar het noordwesten uitstekende punt van de 5-meter hoogtelijn, waar op 
de kaart van Sepp uit 1773 [10] drie wegen bij elkaar komen. Deze plek heet 
Wolfsdreuvik en wordt reeds genoemd op de kaart uit 1539 [5] en er zou toen 
een kruis hebben gestaan (d’oude cruys, [8]). De Laperswech zal dezelfde zijn 
als die Sepp Here Weg noemt (nr. 2 op Afb. 2 en 5). Verderop richting Baarn 
blijkt er hij beschouwing van de hoogtelijnen ook een plek te bestaan waar de 5
-meterlijnen van de Vuursche Berg en die van de Baarnse Berg maar een paar 
honderd meter uit elkaar liggen. Dit kan dus ook een strategisch punt zijn ge-
weest, waardoor het niet verwonderlijk lijkt dat daar gevochten is in 1348. Hier 
lag het Lapaersveld (niet te verwarren met het Lapersveld in Hilversum), waar-
naar de Lapersweg leidt en verwijst. [11] Op dit veld, een “gruen velt” in het 
Wilde Bosch [12], bij het huidige restaurant de Roskam hebben in 1348 de 
Eemnessers slag gevoerd met de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. Naar dit 
veld is uiteindelijk het “kasteel” Goeneveld vernoemd. Aan de overzijde van 
de laagte begint de Baerner wech, die men kan zien op de kaart van Blaeu 
(1630) [6]. Deze weg zal ongeveer gelopen hebben langs één van de huidige 
paden in het Roosterbos die noordoostelijk vanaf de hoek Zevenlinden Weg 
naar Baarn gaan en een vervolg moet hebben gehad in de Oude Utrechtseweg 
te Baarn. Dit komt ongeveer overeen met de loop van de weg op de kaart van 
Blaeu. Op dit punt kruisen diverse paden en wegen. Hier kruist ook het kronke-
lige pad (Domlaan) langs het huis Drakenbosch, dat in 1630 ongeveer de oude 
weg via de Lage Vuursche naar Utrecht moet zijn geweest, oostelijk van de Ze-
venlinden Weg. 
 
De Heer Wech 
We hebben reeds De Heer Wech genoemd. Op de kaart van Blaeu en op de 
kaart van Aertsz (1639) [7] van de Graafschap Holland loopt De Heer Wech 
(Afb. 1 en 5, nr. 1), resp. De Here Wech, langs een punt zuidwestelijk van "S. 
Ian te Laren kerkhoff"  naar "Warners hoffste" bij Lage Vuursche, waarna hij 
overgaat in de "Wech nae Soest". Het is op zich interessant om bij “Warners 
Hoffste” stil te staan. Het huidige Drakenstein zou op de plaats van deze hof-
stede staan. Deze hofstede zou gelegen hebben bij het punt waar de oude grens 
tussen Holland en Utrecht een hoek maakte. Naar het noorden toe liep de grens 



HKE-144 

bijna in het verlengde van en over de Wakkerendijk en naar het westen toe over 
de Lantscheyding of de Rading, die verder westelijk doorloopt in de Weersloot 
en die eindigt bij Weerestein aan de Vecht. Nog lang is op kaarten de Vuursche 
en het Baerner Veen als omstreden gebied in Hollandse kaarten getekend. Ja-
cob Aertsz laat er geen twijfel over bestaan voor zijn opdrachtgever: de Vuur-
sche en het Baarner Veen horen bij Holland. Er is vanaf ca. 1530 tot 1719 
steeds gedoe over de grens geweest in verband met het veen, om de turf. Daar-
om nog steeds de stippellijn van de oude grens in het verlengde van de Wakke-
rendijk op diverse kaarten. In 1719 zijn de stenen palen geplaatst, waarvan er 
diverse oorspronkelijke nu nog bestaan. [13] Warners Hofstede was eigendom 
van Werner van Drakenburg, die in de 14de eeuw leefde. Als Drakenstein op 
de plek staat van Warners Hofstede, dan zou De Heer Wech ongeveer over de 
huidige Zwarteweg hebben gelopen, die boven de 5-meter lijn loopt. Op de 
kaart van Blaeu zien we bij de Vuursche drie wegen naar het zuidoosten gaan. 
Deze zouden van links naar rechts ongeveer kunnen representeren de huidige 
Zwarteweg (De Heer Wech), de Berkenlaan (Hessenweg westelijk om de top) 

Afb. 1: Fragment van de kaart 
van Willem Jansz. Blaeu, 1630. 
[6] De Heer Wech (1) en de 
Wech nae Soest zijn electro-
nisch binnen de dubbele lijn in-
gezwart. 



HKE-145 

en de Hessenweg over de top. Ook is mogelijk dat het de voorgangers zijn van 
Kloosterlaan, de Zwarteweg, en de Berkenlaan. De noordoostelijk lopende 
weg vanaf Warners Hoffste moet de eerder genoemde Domlaan zijn, die ook 
boven de 5-meter lijn loopt. Vergelijk voor een duidelijker beeldvorming Afb. 
1 en 2 met Afb. 5, maar ook met huidige kaarten van ‘t Gooi, zoals die van 
Falkplan of ANWB. 
 

De naam Heer Wech is dezelfde als "heerweg", die in het algemeen sloeg op 
een rechte legerweg. De ongeveer rechte verbinding tussen de vesting Naarden 
en de Goijerschans bij het Kievitsdal en verder naar de Warners Hofstee zou 
daarop kunnen wijzen. Jan Out suggereert in zijn artikel "Wat vroeger landme-
ters ons vertellen" [9] deze betekenis, maar ook die van "een door de Heren 
Staten onderhouden weg". Deze weg had zijn vervolg aan de westzijde van de 
Goijerschans over een stukje Laperswech. Hij boog voorbij de Monnickenplas 
of Monnickenwater dan volgens Blaeu naar het noorden af, vermoedelijk langs 
de huidige buitenkant van Hilversum, op geruime afstand van het Sint Jans 
Kerkhof. Dit was de kortste en gemakkelijkste weg, zonder over steile hellin-
gen, noch drassig veen te gaan. Dat komt overeen met "op de rand van de 
zandgronden" volgens Sleumer. [2]  
 

In dit verband had ik een paar heel verrassende ervaringen. Ik had zo goed mo-
gelijk op een overgetrokken kaart aangegeven waar De Heer Wech zou hebben 
moeten lopen. Na overnemen van hoogtelijnen van een andere kaart bleek dat 
deze weg vanaf De Monnickebergen zo kort mogelijk doorstak naar een uit-
stulping van de 5-m lijn. Na al het gepuzzel ontdekte ik ook dat de oorspronke-
lijke Heer Wech waarschijnlijk langs de nog steeds bestaande paden langs de 
terreinscheidingen van de Amstersdamse en de Utrechtse waterleidingmaat-
schappijen (gemeentegrens van Laren en Hilversum) heeft gelopen. Dat is 
waar de Larenseweg (Hilversum) en Hilversumseweg (Laren) gekruist worden, 
resp. deze in elkaar overgaan. Het zal niet toevallig zijn dat de gemeentegrens 
en de erfafscheiding van de terreinen deels samen loopt met de weg. Het is een 
natuurlijke grens. We zien wel meer zulke combinaties. Mijn vondst wordt on-
dersteund door kaarten van rond 1900 [17] [18] en hedendaagse kaarten in de 
vorm van herkenbare restanten pad, waarvan men zich in eerste instantie af-
vraagt wat hun doel was. In het verlengde ligt op de Hilversumse Hei richting 
Bussum nog een herkenbaar pad dwars door de oude renbaan. 
 
Op de kaart uit de "Reize- en zakatlas" van Joh. Cornelis Sepp uit 1773 [10] 
vinden we ineens de Here Weg aangeduid als een weg tussen de overgang bij 
Kievitsdal en Soestdijk. Zie Afb. 2 en 5, nr. 2. Hij gaat met een boog van de 
noordzijde van de Vuursche Berg, de eerdergenoemde Laperswech, waar nu 
ongeveer de Hilversumseweg ligt, en dan voor een onbenoemd aanzienlijk huis 
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langs dat moet zijn de Hofstede aen Zoestdijck [12], het huidige Paleis Soest-
dijk. De hoek tussen de huidige Amsterdamse Straatweg en de huidige Hilver-
sumseweg in Baarn wordt afgesneden. Op huidige kaarten zien we nog een 
stuk pad dat in die richting loopt. Deze weg heeft blijkbaar de functie overge-
nomen van de oude Heer Wech door de Lage Vuursche. Hij maakte ook de 
kortste oversteek tussen de 5-meterlijnen van de Baarnse Berg en de Vuursche 
Berg (zie Laperswech). Zie Afb. 5. 
 
De wegen door De Hel 
Het is niet zo dat alles langs Eemnes ging. Reeds op kaarten uit de 16de eeuw 
zien we een verbinding lopen door Eemnes Binnen en verder naar Eembrugge. 
Op een kaart van Lucas Jansen Sinck uit 1619 [19], op de kaart van Blaeu uit 
1630 [6] en die van Jacob Aertsz uit 1639 [7] zien we op de Laarder heide een 
weg aftakken van de Heer Wech op het punt waar die een knik maakt. Dat is 
het punt waar nu de Hilversumse Weg (Laren) en de Larense Weg (Hilv.) el-
kaar ontmoeten. Vandaar zal hij naar het oosten afbuigen richting Eemnes Bin-
nen en zich voegen op de Oude Eemnesserweg vanuit Hilversum, die uiteinde-
lijk door De Hel gaat, wat nu de Heidehoek heet. Zie Afb. 1 en Afb. 5. Het ver-
volg gaat over de Biersteeg of Symen Clemens Steech. Een “steeg” in deze be-
tekenis was een minder belangrijke weg. [11] De enige stukjes weg die daar-
van over zijn, zijn het korte stukje weg bijna haaks op de Gooiergracht achter 
Motel de Witte Bergen, langs de stoeterij, en een stukje in Eemnes Binnen tus-
sen nrs 194 en 196. Deze weg kan ook een verbinding zijn geweest met Baarn 
bij betere weersomstandigheden. Bedenk in dit verband dat Logement de Vier 
Heemskinderen, nu restaurant Greenfield, in 1614 reeds bestond.  
Aardig om te noemen is dat haaks op de hier genoemde weg, de Lage Vuur-
scheweg nog steeds door De Hel gaat, hoewel hij in 1639 (zie Afb. 1) er met 
een boog omheen ging. Ik vermoed dat De Hel  een zandverstuiving was, 
waarvan we nog een stukje terugvinden in de Witte Bergen. Deze weg kwam 
uit Laren door het gelijknamige straatje en moet ongeveer tussen de grenspalen 
3 en 4 ten noorden van het huidige viaduct over de A1 bij de Wittebergen ver-
der langs de Gooiergracht zijn gegaan. Hij gaat helemaal door tot Kievitsdal 
om dan op de andere wegen naar de Vuursche aan te sluiten. Hij zal in het ver-
leden grilliger hebben gelopen. Dit zal de gangbare weg naar Utrecht zijn ge-
weest vanuit Eemnes, Huizen, Blaricum en Laren. Het huidige verkeersknoop-
punt van A1 en A27 op dezelfde plek kan in het spitsuur wederom de oude 
naam waarmaken. 
 
De Weg van Naarden na Amersfoort 
Op meer gedetailleerde kaarten van 1723 [15] en 1750 [16] zien we een pa-
troon dat zich vooral richt op de hoogte bij het Sint Jans Kerkhof. Daar zien we 
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De Weg van Naarden na Amersfoort aangegeven met twee zijtakken. Zie Afb. 
3. Toen in 1687 de vesting van Naarden werd vernieuwd is de grote weg naar 
Amersfoort verlegd door deze door de zuidelijke poort te laten lopen, in plaats 
van de westelijke. Dit verklaart het verlaten van het noordelijke deel van De 
Heer Wech, die daarmee deels in verval raakte. Ik denk niet niet dat men daar-
voor bouwactivitieten heeft gepleegd, maar men is gewoon een andere route 
gaan volgen over bestaande paden. Ging de weg of route eerst door Bussum, 
nu ging hij oostelijk langs Bussum, over Crailoo, en verder naar het Sint Jans 
Kerkhof. De zandweg (nu met fietspad) ligt er nog steeds ten noorden van en 
gaat westelijk langs de villawijk bij de watertoren. Bij het Sint Jans Kerkhof 
was een afsplitsing meer naar het westen, zie Afb. 3 (nr. 3), die de verbinding 
maakt met de oude Heer Wech op de plek waar het terrein nog boven de 5-
meterlijn ligt. Op de Vuursche Berg gaat hij volgens mij langs een stuk dat ik 
veronderstel als een deel Hessenweg (noordelijk langs de Berkenlaan) en dan 
via de Hoge Vuurscheweg verder naar de Lage Vuursche.  
 
Vanaf het Sint Jans Kerkhof ging de oostelijke tak net westelijk langs het Laar-
der Wasmeer, en kwam uit bij waar nu Anna’s Hoeve is. Zie Afb. 3 (nr. 4). Hij 
boog zuidwestelijk af langs de noordkant van de Monnickenplas. Het was hier 
toen nog allemaal woeste grond. Voorbij Anna’s Hoeve, afgaande op de kaar-
ten van 1723 [15] en 1750 [16], in vergelijking met latere en huidige kaarten, 
moet de weg ongeveer vervolgd zijn over een pad langs de noordkant van het 
park van Groeneveld, genoemd Kaapweg. Bij de spoorwegovergang in de 

Afb. 2: Fragment van de 
kaart uit de zakatlas van 
Joh. Cornelis Sepp, 1773. 
[10]. De Here Weg (nr. 2) 
en een vermoedelijke loop 
van de Hessenweg (nr. 6) 
over de top van de Vuur-
sche Berg zijn geblokt in-
gezwart. 
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Afb. 3: Fragment van de kaart van Maurits Walraven [15]. De met 4 gemerkte weg is volgens de 
kaart de Weg van Naarden na Amersfoort. Nr. 3 vormt de verbinding met De Heer Wech. Zie de 
tekst voor nr. 5.  
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Dr.Albert Schweitzerweg (vanouds de Lage Vuurscheweg uit Laren) langs de 
provinciegrens en Gooiergracht kruist een restant van de Kaapweg deze nog 
steeds en gaat tussen twee stenen palen doorgaan. Bij Laren sloot op deze weg 
vloeiend op de huidige laan Verlengde Engweg aan, die op een kaart uit 1886 
[17] Veerweg heette en verder de hei op liep. Een onofficieel fietspaadje langs 
de grafheuvels en de oude zandgroeve op de Zuiderhei is wat nog rest van deze 
weg. De aanwezigheid van de grafheuvels ernaast zou duiden op grote ouder-
dom van deze weg. Dit stuk weg is dan ook misschien en deel van de oude 
noordoostelijke randweg van ’t Gooi geweest waarover De Lange schrijft [1]. 
Volgens de kaart uit 1886 verbindt deze weg zich richting Laren ongeveer via 
het huidige Schuilkerkpad met de huidige Veerweg in Laren. De Veerweg 
dankt zijn naam aan het feit dat een postwagendienst ook wel “wagenveer” 
werd genoemd. Een veer gaat heen en weer. De huidige Veerweg, zie Afb. 3 
(nr. 5), in het bijzonder het verlengde, loopt over de Eng en verder langs het 
fietspad vanaf het viaduct in de Vredelaan, via ‘t Bluk naar de voormalige cam-
ping ’t Laar. Daar ging hij verder als de Jan Swart of Catoenbaalsteech langs 
de gemeentegrens van Baarn en Eemnes. 
 
De loop van de Hessenweg over de Vuursche Berg 
Het vervolg van de Hessenweg is een puzzel, bemoeilijkt door de grote veran-
deringen in het terrein door verkavelingen. In elke geval komt hij ook uit bij 
Kievitsdal, omdat het een verbinding was met Amsterdam (via Naarden). Hij 
kan op drie manieren gelopen hebben en mogelijkerwijs echt langs alle drie 
hebben gelopen: vanuit het zuidoosten linksom of rechtsom over de flanken 
van de Vuursche Berg, of over de top. Waarschijnlijk was het een bundel van 
alternatieve wegen of paden. De kaart Ultraiectium Dominium van Blaeu uit 
1630 [6] en de Kaart van Holland van Aertsz. uit 1639 [7] zijn hierover niet 
echt duidelijk, hoewel een gedeelte aangegeven kan zijn (zie bij De Heer 
Wech) als meest linkse van drie parallel lopende wegen, die er wel was maar 
misschien niet is getekend omdat hij van gering belang was. De kaarten van 
Halma uit vermoedelijk 1722 [20] en van Sepp uit 1773 [10] laten echter een 
weg recht van het Kievitsdal doorsteken naar het punt waar we duidelijk het 
wegenpatroon bij de aansluiting op de tegenwoordige Koningsweg en Konin-
ginnelaan in Soest herkennen. Zie Afb. 2 en 5 (nr. 6). In het bijna gelijke pa-
troon van rechte enkele lijnen bij beide zou men stukjes tegenwoordige Hoge 
Vuursche Weg en Stulpse Laan kunnen herkennen. Een topografische kaart uit 
de veertiger jaren van de 20ste eeuw laat zien dat er achter de paleistuin een 
splitsing is van paden in het verlengde van het huidige pad genoemd Hessen-
weg, linksom en rechtsom langs de Vuursche Berg. Rechtsom (Afb. 2 en 5, nr. 
8) laat een paar stukken pad zien, die een weg over de huidige camping De Ze-
ven Linden zou kunnen suggereren en die op de 10 m lijn uitkomt. Hij kan ook 
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iets lager hebben gelopen, en daarbij scheef de West Singel gekruisd hebben 
om ongeveer bij het huidige restaurant De Roskam uit te komen, met hetzelfde 
vervolg over de oude Lapersweg. De Hessenweg zal in 't Gooi vanaf het Kie-
vitsdal zijn vervolg hebben gehad in De Heer Wech en/of haar opvolgers.  
 
Linksom (Afb. 2 en 5, nr. 7) geeft een paar interessante gewaarwordingen: de 
kleine uitstulping van de 5-meter lijn aan de noordwestzijde (Wolfsdreuvik) en 
een grote aan de zuidoostzijde van de Vuursche Berg, precies waar ik de ver-
moedelijke zuidelijke loop van de Hessenweg had getekend. Dit is de kortste 
route en deze correspondeert aan de westzijde met een nog bestaand pad ge-
richt op grenspalen 10 en 11 bij Kievitsdal. (Zie ook bij Laperswech) Pluim 
[12] legt anno 1932 in zijn boek uit dat de Hessenweg de “grintweg naar Lage 
Vuursche” (Hoge Vuursche Weg) kruist als een pad met een fietspad, wat na 
uitleg van een geboren Baarner de Stulpse Laan moet zijn. Ik stel me voor dat 
de Hessenweg achter de paleistuin, waarover we het hier hebben, pas is ont-

Afb. 4: De Amersfoortseweg bij Larenberg in de 18de eeuw. [22] Tekening van N.Wicart, porce-
leinschilder in Loosdrecht, die bekend staat om zijn vrije interpretatie van de werkelijkheid. Een 
idee van de sfeer. 
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staan of van belang is geworden nadat terreinomstandigheden waren verbeterd, 
wat verklaart dat hij pas in de 18de eeuw op kaarten verscheen. Hessenwagens 
reden nog bij de introductie van de straatwegen. Zij moesten toen verzonken 
nagels in de wielbanden hebben om de stenen niet te vernielen. De weg over de 
Vuursche Berg, ook als die linksom of rechtsom langs de top ging, was de 
kortste weg van Soest naar Kievitsdal.  
 
De andere oude zandwegen over de Vuursche Berg vond ik ook erg intrige-
rend. Ze liepen anders dan de wegen nu. Ik heb ze in de overzichtskaart Afb. 5 
aangegeven. De weg in het verlengde van de Wakkerendijk moet nog te her-
kennen zijn in het bospad links van Kasteel de Hooge Vuursche. Het deel bij 
Eemnes is later ongetwijfeld verlegd naar de huidige Wildenburglaan bij de 
parkaanleg van Groeneveld . De Zevenlinden Weg die meer boven de 5-m lij-
nen liep, welks vervolg voor Groeneveld langs liep, was vermoedelijk een dro-
ger alternatief. De lezer mag zelf op zoektocht gaan op hedendaagse kaarten 
van ’t Gooi. Het heeft mij verleid tot enkele fietstochten. Bedenk dat het bos er 
niet was! 
 
De Oude Postweg 
Op bepaald moment is de weg over de hei bij Laren blijkbaar verder afgesne-
den en dat stuk is nog steeds op de tegenwoordige kaarten van ‘t Gooi bekend 
als Oude Postweg, nu deels een breed ruiterpad over de open hei bij 't Bluk. Zie 
Afb. 5 (nr. 9). Hij ging van het Sint Jans Kerkhof praktisch recht de helling af 
naar de plek van de voormalige camping 't Laar, nog weer meer naar het oos-
ten. Het moet een mooi gezicht zijn geweest om koetsen in een stofwolk de 
helling af te zien komen. Het vervolg ging over de Jan Swarten of Catoenbaals 
Steech op de grens van Baarn en Eemnes of over de huidige Zandheuvelweg 
die nog een zandpad was in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel we zouden kun-
nen denken dat deze weg als enige “postweg” werd genoemd, omdat hij zo op 
een kaart staat, moeten we ons realiseren dat in het verleden ook aan de eerder 
genoemde wegen als De Heer Wech en de Weg van Naarden na Amersfoort 
werd gerefereerd als “postwegen”. De genoemde wegen over het Sint Jans 
Kerkhof zullen gebruikt zijn door de legendarische postwagendienst Heshuysen 
en Cie., de zogenaamde Hamburger Post, opgericht in 1660 in Naarden door 
François Heshuysen en zijn zwager Jacob Forkenbeeck. Deze deed dienst tot 
1831. [21] Er bestonden overigens al postwagendiensten op Hamburg in 1609. 
[22] 
 
De Rijksstraatweg door Eemnes 
De ontwikkeling van vervoer hangt nauw samen met die van wegen en tech-
niek. Tot na de Franse Tijd waren hier geen verharde wegen van betekenis. Pas 
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onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en na de inlijving bij het Fran-
se Keizerrijk (1810-1813) werd serieus werk gemaakt van bestrate wegen. Ver-
harde wegen maakten verhoging van de snelheid mogelijk. Koning Willem I 
(1813-1840) moedigde verbetering van de infrastructuur aan. In het Soeverein 
Besluit No. 11 van 28 Sept. 1814 werd op basis van eerdere plannen uit de 
Franse Tijd en bestaande wegen een lijst opgesteld van "groote wegen" die 
voor rekening van de Staat komen. Weg No. 11 is die van Amsterdam naar 
Amersfoort, via Muiden, Naarden en Soestdijk. [3] In het Koninklijk Besluit 
van 13 maart 1821 vinden we dit stuk terug in "groote weg van de eerste klas-
se", "Nommer 1, Van Amsterdam naar Hanoversche grenzen". Zie Afb. 5 (8). 
Ook particulieren konden participeren in de aanleg van wegen, waarbij zij de 
investering terug konden winnen door tolheffing. Op initiatief van grondeige-
naren werd de postweg Amsterdam - Amersfoort - Deventer bestraat in het be-
gin van de negentiende eeuw. [21] Bij K.B. No. 23 van 1 mei 1816 gold het re-
glement op het bestrate gedeelte. We moeten ons overigens geen al te grote 
voorstellingen maken van de "groote weg". De breedte van "de kunstweg" (het 
wegdek) varieerde meestal ergens rond de 3 tot 5 meter. Vergelijk maar met de 
Blaricummer Tollaan. Hoewel Eemnes niet genoemd wordt en van weinig be-
tekenis mag zijn geweest, moeten we vaststellen dat wel de eerste straatweg 
van ‘t Gooi door Eemnes liep. Dat was in Eemnes via de Laarderweg en de 
Wakkerendijk. De aanleg betekende ook de nodige tollen om de kosten op te 
brengen. Eemnes had er drie en een vierde bij het begin van de Meentweg. Ook 
de Hamburger Post zal nog de laatste decennia van haar bestaan door Eemnes 
hebben gereden. Hilversum was tot haar grote ongenoegen nog een tijd slechts 
verbonden met zand- of veldkeiwegen, zoals de Bussumer Grintweg, maar de 's 
Gravelandsche Weg en de Soestdijker Straatweg zouden spoedig volgen met 
K.B. van 1 juli 1826. [11]  
 
Met de komst van deze Rijksstraatweg was Eemnes uit haar isolement. In het 
begin van de twintigste eeuw kwam het autoverkeer op en langzamerhand 
werd de situatie op de Wakkerendijk onhoudbaar. De weg was smal en inge-
klemd tussen heggen en de kop van de dijkverhoging, die nu weg is. De heer 
A. van Hees vertelde me dat men dicht aan de kant achter elkaar moest lopen 
om het verkeer langs te laten. In die tijd had je nog vrachtauto's met massieve 
rubberbanden. Als die langs kwamen stonden de kopjes en glazen in de kast te 
rinkelen bij de mensen die langs de dijk woonden. In 1929 ging de nieuwe 
Rijksweg vanaf Crailo langs Laren en Eemnes open. Hij was nog wel twee-
baans, maar ging hier niettemin langs het huidige tracé van de A1. Aan het eind 
van de Wakkerendijk werd de Amsterdamse Straatweg door Baarn naar Soest 
weer vervolgd. In 1955 ontstond pas het vervolg door de Eempolder naar het 
knooppunt Hoevelaken. 
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Met dank aan de heren J. Out, J. Kleinhoven (Laren), C. van der Steeg (HK 
Baarn) en W. van Yken, die mij divers materiaal beschikbaar hebben gesteld 
en/of advies hebben gegeven. 
 

Jaap Groeneveld, juli 2001. 
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