NATUUR IN NEDERLAND
De venen van laag Nederland

Wandeling door de Eempolders, met Celine Roodhart (pagina's 120 -127)
6,5 km│2,5 uur De Eempolders zijn een prachtig voorbeeld van de oude veenontginningen uit
de Middeleeuwen. In de winter grazen hier grote
groepen Kolganzen en Brandganzen. In het
voorjaar is dit een van de mooiste plekken in
Nederland om naar weidevogels te kijken. Tijdens de wandeling over de zomerdijk heb je
zelfs goede kans om Kemphaantjes en Zomertalingen te zien.

Hoe te bereiken:
auto: vanaf A27 (richting Almere), afslag Eemnes (nr. 34); linksaf, richting Eemnes; bij tweede
rotonde rechtsaf naar dorpskern, op Wakkerendijk linksaf;
vanaf A1 (richting Amsterdam), afslag
Baarn/Soest (nr. 10); rechtsaf op Wakkerendijk
(richting Eemnes), gaat na dorp over in
Meentweg; eerste weg rechts (Volkersweg); bij
de zomerdijk auto parkeren.
openbaar vervoer: met de bus vanaf NS-station
Hilversum (lijn 156 of 320) richting Huizen of
Muiden (zie www.9292ov.nl), uitstappen bij halte Carpoolplaats Blaricum; Randweg Oost oversteken; linksaf op de Gooyerweg (parallelweg);
na Theetuin Eemnes naar rechts over brug
(Gooyersgracht), vervolgens eerste links (Meentdijk); zie verder kaartje om route op te pikken.

Beschrijving wandeling:
Ga door het klaphek en loop de zomerdijk op.
(1) In het eerste stuk ligt aan weerszijden van de
zomerdijk grasland dat in normaal agrarisch gebruik is. Je ziet hier weinig weidevogels. Van
verder weg, waar het reservaat ligt, hoor je de
eerste Grutto’s roepen. Links van de zomerdijk
ligt een wiel op de plek waar vroeger het water
van Eem en Zuiderzee door de dijk zijn heen
gebroken.
(2) Om de tweede kolk ligt een mooie rietrand.
Luister hier naar Rietgors, Kleine karekiet en
Rietzanger. Een enkele keer hoor je hier zelfs

een Grote karekiet. Zo nu en dan zie je een Visdief die boven de vaart en de kolken op visjes
jaagt. Op het water vaak Futen, Meerkoeten of
Kuifeenden. In de vaart groeien Gele plomp,
Zwanenbloem, Pijlkruid en Veenwortel. Langs
de oevers bloeit in het vroege voorjaar de Dotterbloem.
(3) Aan de rechterkant begint direct na de tweede
kolk het reservaat, waar men de grondwaterstand omhoog heeft gebracht en waar minder
wordt bemest. Hier vliegen in het voorjaar luid
roepende Grutto’s rond en buitelen de Kieviten
over elkaar. Langs slootjes hoor je het tju-tju van
de Tureluurs. In de winter zie je, vooral aan de
linkerkant, grote groepen Kol- en Brandganzen
met soms een enkele Roodhalsgans. Dichterbij
grazen de Grauwe ganzen. Let in het vroege
voorjaar ook op de Hazen die achter elkaar aan
rennen.
(4) In mei en juni vind je op het talud van de kade
zowel de Scherpe als de zeldzamere Knolboterbloem (met teruggeslagen kelkblaadjes). Hier
groeit een mooi scala van grassen: Zachte dravik,
Grote Vossestaart, Gestreepte witbol en Veldbeemdgras.

Blijf de kade volgen en ga twee klaphekjes door.
5) Aan de rechterkant liggen grote stukken plasdras grasland, waar zich in het voorjaar grote
groepen Grutto’s verzamelen. Hier zie je vaak
Bergeenden, Slobeenden, Wintertalingen , Krakeenden en Pijlstaarten. Een bijzondere soort die
je hier in voorjaar en zomer tegenkomt is de
Kluut met omhoog gebogen snavel. Op de slikachtige veldjes foerageren veel Tureluurs, Bontbekplevieren en Watersnippen. Kijk ook naar de
waterplanten in de sloten rechts van het dijkje:
vooral Smalle waterpest, maar ook Grof hoornblad, Schedefonteinkruid en Kransvederkruid.
(6) Naarmate we verder naar het noorden lopen
worden de hooilanden steeds rijker aan bloemen. Van ver herken je het donkerrood van
Veldzuring, het geel van Kruipende boterbloem
en het lichtrood van Echte koekoeksbloem. We
komen nu in het deel van de polder waar je,
vooral links van de dijk, ook een kans hebt om
een Kemphaan of een paartje Zomertalinkjes te
zien. Let ook op Veldleeuwerik en Graspieper.
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(7) Vlak voor het hek ligt een oude kolk die vrijwel
is dichtgegroeid met Kikkerbeet, Watergentiaan
en Zwanenbloem. Langs de kant groeien Grote
waterweegbree en Moerasvergeet-mij-nietje.
Hier zitten vaak veel Groene kikkers. Kijk voordat je over het hek stapt even naar het Heinellensluisje (voor het eerst in steen in 1731, maar
net zo oud als de zomerdijk). Het is een uitwaterend sluisje; bij eb gingen de deurtjes open en
vloeide het water de polder uit. Bij vloed drukte
het water de deurtjes weer dicht (kijk ook op informatiebord).

Gebruik het overstapplankje en ga over het hek.
Volg het dijkje; ga aan het eind rechtsaf richting
randmeer; loop een klein stukje over de dijk
langs het water.
(8) Bij het sluisje waar de Gooyergracht uitwatert
op het Eemmeer, zie je vaak een Torenvalk, terwijl in de zomer hier veel Boerenzwaluwen en
Huiszwaluwen boven het water vliegen. In het
moeras dat langs het Eemmeer ligt broeden
Bruine kiekendief, Waterral, Blauwborst en
Baardmannetje. In de winter liggen op het
Eemmeer vaak grote groepen Kuifeenden of
Smienten. Je hebt dan een goede kans op Grote
zager, Nonnetje en Brilduiker.

Loop terug naar de zomerdijk en vervolg de dijk
in westelijke richting (met Eemmeer aan rechterhand). Ga bij de eerste asfaltweg links (of loop
rechtdoor terug naar de Meentweg, wanneer je
vanaf de bushalte vertrok).
(9) Op het plasdras perceel aan de linkerkant liggen
de baltsplaatsen van de Kemphanen. Hier heb je
ook een goede kans op Zomertalingen en Watersnippen. Iets verderop ligt de oude Eendenkooi
van Eemnes (1697). Vanaf 1900 is de eendenkooi niet meer in gebruik. Tussen 1950 en 1970
is het kooibos gekapt en zijn de struiken verwijderd. In 1999 zijn de restanten van de Eendenkooi (beschoeiing en bakstenen muurtje) opgegraven.
(10) Aan de rechterkant van de weg ligt gangbaar
landbouwgebied, links ligt het reservaat van Natuurmonumenten. Let op de aantallen weidevogels die je aan weerszijden van de weg ziet.

Bij de asfaltweg (Cors Rijkseweg) linksaf.

(11) Aan de linkerkant van de weg groeit veel
Tweerijige zegge in de berm. Deze zegge is
kenmerkend voor dotterbloemhooilanden. In
deze weilanden zie je in de winter vaak een
Slechtvalk op een paaltje zitten.

Doorlopen tot zomerdijk en dan rechtsaf; teruglopen naar parkeerplaats.
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