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Problemen: app of bel 06-52074119 
 
 

WP01: Start op N51 39.535 E4 56.813 
 Zoek een aanwijzing – even hengelen 
WP02: Zoek een aanwijzing – reflecteert 

WP03: Zoek twee aanwijzingen – RD in 2 delen, spiegeltje 
WP04: Zoek een aanwijzing, je hoeft het pad niet te verlaten! – laag bij de grond 

 Om misverstanden te voorkomen: er hoort niets aan te hangen! 
 Noteer Q 
WP05: Noteer het totaal aantal planken als O 

 Noteer het totaal aantal ruitjes in de prullenbak als P – ruitjes op steun 
 Projecteer (39*O) meter over (P*5)-2 graden 

WP06: Zoek een aanwijzing – vogeltje 
 Voor een mooie wandeling loop je nu tussen de bomen via 

 N51 39.(2*O*P) E4 56.((5*P)+Q) en 
 N51 39.((O+Q)*(P-1)) E4 56.((O*Q)+P) naar WP07 
WP07: Er zijn wat woorden verkeerd overgeschreven 

Noteer het aantal letters van de juiste woorden als A t/m H (ij telt als 2) 

 Het volgende punt is op N51 39.(A-H)B(B-D) E4 55.(F-C)(D+E)(H+E) 
 

WP08: Zoek een aanwijzing – zit los, dood 
 

Hierna zou je even een pauze in kunnen lassen om  
“De grensdijkjes van 's Gravenmoer (traditional)” te bezoeken. 
  

Wél vis, geen broedgelegenheid  

IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende eten zoals (kleine) vissen en waterinsecten. Maar 

óók van geschikte broedplaatsen. Dat zijn rechte, onbegroeide oevers of stevige 
wortelkluiten van omgevallen bomen, waarin zij een nestgang graven. 

In de broedperiode, van maart tot augustus, worden volwassen ijsvogels bijna uitsluitend 

rond de omgeving van hun nestplaatsen gezien. Vanaf eind april zwerven de eerste jongen 

uit. Zij verlaten het broedgebied en zoeken elders grote en kleine wateren om er te 

foerageren. 

In de herfst en winter komen daar tevens ijsvogels bij die de koude oostelijke en westelijke 

streken ontvluchten. Meestal verdwijnen deze vogels weer aan het begin van het volgende 

broedseizoen. De reden hiervoor is o.a. dat de natuurlijke nestgelegenheid op sommige 

plaatsen ontbreekt. 

Kortom, er is wel voedsel, maar geen nestgelegenheid. Een mogelijke natuurlijke omgeving 

waarin de ijsvogel kan leven en zich kan voortplanten dus, mits kans op broeden wordt 
geboden. Dat kan – soms heel makkelijk – door broedwanden te maken. 



WP09: Over ongeveer 100 meter zijn zes speeltjes te vinden 
 Noteer de waarde van de speeltjes op de volgorde van passeren als RSTUVW 
 Het volgende punt is op N51 39.RST E4 56.UVW – omhoog 

WP10: Je vindt hier B???, deel ??? door 3 en noteer dit als XYZ – water 
 Loop XYZ meter door naar WP11, zoek op een 2 meter hoge boom 

WP11: Combineer de drie aanwijzingen, let op de stip! – boven- of achterop 
 Zoek vanaf hier op vergelijkbare plekken, op bomen van dezelfde hoogte en dikte. 

 Noteer dit als JKLMN 

 Ga nu naar N51 39.KN(M+N) E4 57.K(J+M)L 
WP12: Zoek een aanwijzing – vissen 

 Loop bij het verlaten van de grensdijkjes linksom langs de omheining 
WP12 -> WP13: Noteer het aantal planken van de zitting van het bankje als I 
WP13: Zoek een aanwijzing, hier vind je ook de code van het slot – 4e of 5e?, laag  

FINAL: Sluit alles a.u.b. weer goed af – begroeid? 
 Denk aan de aanwijzingen voor de bonus en eventueel de TB 

 
Noteer hier de gevonden getallen: 

 

WP7 WP7 WP7 WP7 WP7 WP7 WP7 WP7 WP13 WP11 WP11 WP11 WP11 

A B C D E F G H I J K L M 

             

WP11 WP5 WP5 WP4 WP9 WP9 WP9 WP9 WP9 WP9 WP10 WP10 WP10 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

             

 


