
 
 
 
Deze speurtocht met de GPS gaat door het Staelduinse bos, totale lengte ongeveer  5 kilometer. 
Onderweg 15 vragen die je zult moeten beantwoorden om uiteindelijk de schat te vinden. 
 
 
 
WP1 N51° 58.827 E004° 10.792  
 

Pas hier op voor het verkeer. Wat is hier de maximale snelheid? 

- Neem de eerste van de 2 cijfers, dat is  A – 

-  
WP2 N51° 58.698 E004° 10.761  
 

Hier staan een aantal bordjes, naar welk fietsknooppunt word hier verwezen? 

- Neem de eerste van de 2 cijfers, dat is  B – 

-  
WP3 N51° 58.629 E004° 10.371 
 

Kijk hier goed op het informatie bord. Welke zwam kan je onderweg tegen komen? 
 

 De Eikendopzwam? Dan is C - 3 

 De Geweizwam? Dan is C - 5 

 De Stinkzwam? Dan is C - 7 

 
WP4 N51° 58.597 E004° 10.080 
 

 Zoek nu het informatie bordje bij de ingang van “d’oude koestal”. Wie hield er vroeger 
toezicht op de stroperij in het bos? 

 

 De veldwachter? Dan is D - 4 

 De duinmeier? Dan is D - 8 

  De Boswachter? Dan is D – 6 
 
  Loop nu een klein stukje terug en dan naar…. 
 
WP5 N51° 58.692 E004° 10.088 
 

Hoeveel treden moet je hier omhoog voor een mooi uitzicht? 
 

 Trek het eerste cijfer van het tweede af. Dit is E 



 
 
 
WP6 N51° 58.646 E004° 09.718 
 

Hier zie je een routepaaltje. Uit hoeveel letters bestaat de kleur? 
 

 Tel hier 2 bij op. Dit is F 
 
 
WP7 N51° 58.685 E004° 09.614 
 

Wat vind je hier? 
 

 Een bunker?   Dan is G - 3 
 Een informatie bord? Dan is G - 5 
 Een picknick plaats? Dan is G - 7 
 
 
WP8 N51° 58.764 E004° 09.601 
 

Hier staat een boom met een mooie witte bast. Welk soort is dit? 
 

 Kastanje?  Dan is H - 1 

 Berk?   Dan is H - 0 

 Beuk?   Dan is H - 7 
 
WP9 N51° 58.616 E004° 09.526 
 

Welk artikel uit het wetboek van strafrecht is hier van toepassing? 
 

 Neem het eerste cijfer trek hier 4 van af. Dit is I 

 
Loop nu ongeveer 50 meter terug en ga het bos weer in. 
 
WP10 N51° 58.548 E004° 09.850 
 

Door het bos lopen maar liefst 4 wandelroutes, hoeveel wandel routes komen hier langs? 
(kijk naar kleuren op het paaltje) 

 

 Doe dit getal maal 2. Dit is J 

 
WP11 N51° 58.532 E004° 09.928 
 

Ga maar even lekker zitten op het bankje. In welk jaar is het geplaatst? 
 

 Hoeveel tweeën zitten er in dit jaartal? Dit is K 
 



 

 

WP12  N51° 58.552 E004° 10.014 

 

Nu gaan we weer even klimmen. Hoeveel treden heeft deze trap ?  

 

 Trek hier 32 van af. Dit is L 

 

WP13 N51° 58.565 E004° 10.075 

 

En nu weer naar beneden. Hoeveel treden tel je nu ? 

 

 Tel het eerste en het tweede cijfer bij elkaar op.  Dit is M 

 

 

WP14 N51 58.509 E004° 10.295 

 
Hier mag iets niet. Hoeveel paarden totaal staan er op de 2 ronde bordjes ? 

 

 Dit is N 

 

 

WP15 N51° 58.633 E004° 10.374 

 

Hoeveel rolstoelen zie je totaal op het bord ? 

 

 Deel dit getal door 2 Dit is O 

 

 

Ga nu via WP2 en WP1 weer naar het kampeerterrein. Vul dan de gevonden cijfers in de formule. 

Er ontstaan dan een nieuw coördinaat dat ongeveer 150 meter vanaf de schuilhut ligt. Ga hier naar 

toe en probeer de verborgen schat te vinden. 

 

Noord AB° CD.EFG   Oost HIJ° KL.MNO 

 

 
De schatkist gevonden? Dan zouden we het leuk vinden als je iets over je avontuur in het 

aanwezige logboekje schrijft. 

 

 

 

Extra hint: Ik was vroeger een boom 


