
Routebeschrijving puzzeltocht 
 

5,5 km 
Wat leuk dat u deze puzzeltocht in Eemnes gaat lopen/fietsen! Met heel veel plezier 
hebben wij (de medewerkers van De Deel) deze samengesteld om u in deze bizarre 

tijd afleiding te kunnen brengen.  
 

Leuk uitje met het gezin of met een vriend of vriendin, maar houd uiteraard wel 
rekening met de regels van het RIVM (1,5 meter afstand en het maximaal geldend aantal 

personen bij elkaar).  
De route kunt u in één keer doen, maar hoeft niet, neem er rustig de tijd voor.  

 
U kunt starten bij de Ruizendaallaan, maar u kunt op elk gewenste plek uit de route starten, 

want u komt vanzelf weer bij uw zelf uitgekozen startpunt terug. Maar let wel op de 
algemene vraag voor onderweg* 

 
Tip: Schrijf twee leuke kaarten of maak mooie tekeningen en neem deze mee ‘’als hart 

onder de riem voor de bewoners” van twee woongroepen, waar u tijdens deze route langs 
wandelt. U leest hierover bij punt 11. Bij voorbaat dank namens deze woongroepen.  

 
We hopen dat u net zoveel plezier heeft in het wandelen/fietsen en het oplossen van de 

puzzel als wij hebben gehad in het maken ervan. 
 

Tijdens de tocht worden vragen en puzzelvragen gesteld. 
De antwoorden van de puzzelvragen dienen ingevuld te worden in de puzzel op de 

laatste pagina. Raadt u het woord? 
 

Maar let op; de antwoorden van alle vragen tellen mee voor de winst.  
Dit ingevulde formulier kunt u tot eind april 2021 inleveren in de speciale daarvoor 

bestemde brievenbus op het terrein bij De Deel.  
De winnaar brengen we op 1 mei 2021 persoonlijk op de hoogte. 

 
Veel plezier! Team De Deel 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De Deel Eemnes 
Een unieke locatie voor uw evenement 

www.dedeeleemnes.nl  

http://www.dedeeleemnes.nl/


*Algemene vraag voor onderweg: Op welk adres is deze 
foto gemaakt? 
Antwoord: …………………………… 
 
Vraag: Wat voor een bedrijf heeft hier voorheen gezeten? 
Antwoord: ……………………………… 
 
 
START (U kunt starten bij de Ruizendaallaan, maar u kunt op elk gewenste plek uit de route 
starten, want u komt vanzelf weer bij uw zelf uitgekozen startpunt terug): 
 
1. Begin bij Ruizendaallaan 93. Loop langs het hek en volg het zandpad.  
 
(TIP: neem een kijkje bij het parkje. Voor kinderen leuk om te spelen en voor de hond een 
losloopplek) 
 
Puzzelvraag 1: Bij het parkje staat een hotel. Wat voor een hotel is dit? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 11 aan het einde. 
 
2. Aan het einde van het zandpad slaat u linksaf de Wakkerendijk op.  
 
Puzzelvraag 2: Wat ziet u op de voorgevel van de schuur bij de boerderij aan uw 
rechterhand? Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 3 aan het einde.  
 
3. Fiets/loop over de Wakkerendijk tot u bij de kerk aankomt. 
 

 
 
Puzzelvraag 3: Links van de kerk ziet u een groot gebouw die vroeger diende als klooster en 
later ook als taalschool voor meisjes. Welke jongerenvereniging zit nu gevestigd in dit pand? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 1 aan het einde. 
 
4. Blijf de Wakkerendijk verder volgen tot je bij het evenementenplein aankomt. 
 
Vraag: Hier staat een pand dat vroeger diende als Raadhuis waar dient dit gebouw nu voor? 
Antwoord: ……………………………… 



Puzzelvraag 4: Wie schreef het bovenste 
gedicht op het watermonument? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 
4 aan het einde.  
 
5. Fiets/loop door tot de t-splitsing met de 

Meentweg en Laarderweg onderweg ziet 
u links de Kerkstraat. (Raadzaam om even 
in te wandelen, want de volgende vragen 
hebben betrekking op de Kerkstraat)  

 
Puzzelvraag 5: U heeft zojuist de Kerkstraat gezien. De gebouwen in deze straat staan 
geregistreerd als? Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 10 aan het einde. 
 
Puzzelvraag 6: Welk dier is te vinden in de Kerkstraat? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 5 aan het einde.  
 
6. Blijf bij de t-splitsing rechtdoor lopen/fietsen de meentweg op.  
 
Vraag: Welke beelden bevinden zich op de palen van Meentweg 51 en 53. 
Antwoord: ……………………………. 
 
7. Fiets/loop door tot de eerste afslag in de polder. 
8. Steek hier de weg over naar het fiets/wandelpad aan uw linkerhand. 
9. Volg het fiets/wandelpad en sla bij de t-splitsing linksaf. 
 
Vraag: Aan sommige bomen ziet u kasten hangen. Waar dienen deze voor? 
Antwoord: ……………………………. 
 
Puzzelvraag 7: Aan uw linkerhand stond zojuist een standbeeld. Wat is de naam hiervan? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 7 aan het einde.  
 
10. U loopt tegen de Noordersingel aan. Sla hier linksaf en gelijk rechtsaf de Rietgors op, volg 

het fietspad.  
11. Bij de t-splitsing van fietspaden loopt u een klein stukje rechtdoor dan ziet u aan uw 

rechterhand Amaris de Eemhof (Zorggroep voor kleinschalig wonen met dementie) en 
erachter Happy Home (woongroep voor jongeren met een verstandelijke beperking) 

 
*Bij de Eemhof staat een bak bij de voordeur onder de luifel, waarin u de meegenomen 
geschreven kaart of een mooie tekening kunt stoppen. De medewerkers hebben in deze bak 
een presentje gedaan als dank voor u om mee te nemen (zolang de voorraad strekt) 
*Bij Happy Home kunt u gebruik maken van hun brievenbus en wellicht even zwaaien naar 
de jongeren. 
 
Puzzelvraag 8: Waar diende de Eemhof voor voordat Amaris hier introk? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 6 aan het einde. 
 



 
12. Loop terug naar de t-splitsing en sla hier rechtsaf zodat de sloot aan uw rechterhand zit.  
13. Blijf het fietspad volgen bij de t-splitsing gaat u rechts en houdt u de school aan uw 

linkerhand.  
14. Houdt de school aan uw linkerhand en volg de Aartseveen, ga langs nummer 48 t/m 58. 

Volg hier het voetpad naar rechts totdat u bij de Noordersingel uitkomt. (Fietsers 
moeten hier even afstappen). 

 
Vraag: Welk gebouw ziet u op deze tekening van Rob du Rieu? 
Antwoord: ………………………………….. 
 
Wist u dat in de oorspronkelijk plannen van dit gebouw het 
vierkantje bosje als locatie was gekozen?  
 
 
15. Sla linksaf en dan bij de rotonde weer linksaf naar de 

Laarderweg. 
 

 
(Eemland in de jaren 20) 
 
U komt hier langs café Eemland. Wist u dat in de jaren 20 Eemland vele malen start- en 
finishplaats was van wielrenwedstrijden voor Amsterdamse fietsclubs? En dat deze 
oorspronkelijk gebouwd is door de zoon van de eigenaar van herbergier Het Zwaantje aan 
het einde van de wakkerendijk? 
 
16. Sla na de brillen- en bloemenwinkel rechtsaf naar de Molenweg.  
 
Vraag: Welke kleur heeft de koe die u zojuist gepasseerd bent? 
Antwoord: ………………………………… 
 
 
 
 



Puzzelvraag 9: Wat stond er vroeger naast kruidenierswinkel Elsinga in deze straat wat nu 
weg is? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 2 aan het einde. 
  

 
Kruidenierswinkel 1886 van Elsinga op nr 8 (ieder Eemnesser kind haalde daar snoep zoals: zoethout of schuimblok voor 
een dubbeltje)  
 

17. Sla rechtsaf fiets/wandelpad in naar de Streefoordlaan ten hoogte van molenweg 
nummer 4A. 

18. Sla linksaf het Vierkantje Bosje in en loop langs de basisscholen. 
Vraag: Hoeveel basisscholen zitten er gevestigd in dit pand? 
Antwoord: …………………………………… 
 
Vraag: Hoeveel standbeelden zoals op de foto ziet u tijdens de route: 
Antwoord: …………………………………… 
 
Puzzelvraag 10: Sommige van deze standbeelden hebben namen, een 
van deze namen past in de puzzel! 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 12 aan het einde.  
 
19. Steek het bruggetje over en fiets/loop de Wolfstedelaan op.   
20. Steek aan het einde van de Wolfstedelaan de Stadswijksingel over naar de Goudhaver. 
21. Aan het einde van de Goudhaver bevindt zich nog een parkje. Steek dit parkje over en 

fiets/loop over een bruggetje tussen 2 huizen door de nieuwe Zuidpolder in. U bevindt 
zich dan op de Ruizendaallaan ten hoogte van nummer 43/45. 

 
Puzzelvraag 11: Waar worden de straatnamen in de nieuwe Zuidpolder naar vernoemd? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 8 aan het einde. 
 
22. Sla linksaf en dan de eerste rechts naar de Hoogeboomstraat.  
23. Loop bij nummer 13 onder een boog door. 
 
(TIP: hier bevinden zich zitplekken om eventueel te picknicken of een pauze te nemen) 
 
Puzzelvraag 12: Op Hoogeboomstraat 13 staan 2 beelden. Wat zijn dit voor beelden? 
Vul het antwoord in, in de puzzel bij nummer 9 aan het einde.  
 
Wist u dat deze 2 beelden het begin zijn van meerdere? De kunstenaar heeft er 10 gemaakt 
en deze zullen verspreid komen te staan over de nieuwe Zuidpolder. Als representatie van 
de dieren van de polder.  
 



24. Sla aan het einde van de parkeerplaats linksaf de Hagenstraat op en aan het einde 
rechtsaf de Molsingel op.  

25. Ga dan aan het einde links het bruggetje over en u bevindt zicht weer bij  
Ruizendaallaan 93. 

 
Vraag: In welk gedeelte van Eemnes loopt u deze route, Eemnes-Binnen of Eemnes-Buiten? 
Antwoord: …………………………………. 
 
Wist u dat deze verdeling die wij nu kennen als Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten ooit tot 
stand is gekomen toen de fransen aan de macht waren in 1812? De meeste gemeentelijke 
herindelingen zijn teruggedraaid, maar deze niet.  
 
Bonusvraag: In welk jaar is De Deel als sfeervolle feestlocatie in gebruik genomen? 
Antwoord:…………………………………. 
 
 
 

U heeft de puzzeltocht voltooid! 
Lever de formulieren (in de speciaal daarvoor 

bestemde brievenbus) op Wakkerendijk 162 bij De Deel 
 

Uw gegevens;  
 
Voorletters en achternaam: 
......................................................................................................... 
 
Telefoonnummer:  
..........................................................................................................  
 
E-mailadres:  
............................................................................................................  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Oplossing 
 

 
 

Vul het woord in dat verschijnt in de roze balk: 
 

………………………………………………………….. 
 

Eemnes heeft ook een hele mooie!  
Ook een aanrader! 


