
Welkom bij de Groenclub-GPS-Speurtocht 

 

Check vooraf: wat heb je nodig? 

Voor deze speurtocht heb je een mobiele telefoon met mobiel internet nodig. Om de route te vinden 

gebruik je namelijk namelijk google.maps (bij Andoid telefoons) of ‘kaarten’ (bij Iphones). En als je 

het antwoord op een vraag niet weet moet je misschien even googelen. Beide dingen gebruiken niet 

veel data maar je moet dus wel over mobiel internet beschikken.   

En je mobiel moet natuurlijk niet (bijna) leeg zijn, want gps vergt wel wat energie.  

Hoe werkt het? 

(als je de uitleg leest lijkt het misschien eerst moeilijk maar als je de voorbeeldvraag doet is het 

hopelijk duidelijk) 

Elke plek op aarde heeft een eigen lengte- en breedtegraad. Die wordt in de app Kaarten en in 

Googlemaps met twee cijfers uitgedrukt, gescheiden door een spatie of een komma. Zo heeft het 

speelhuis op het Heveaveld de locatie gegevens:  

51.9747, 5.8111  

(let op dat je in de cijfers een punt gebruikt en geen komma, dat kent de app niet).  

Tijdens de speurtocht krijg je telkens de GPS gegevens van de volgende locatie. In die gegevens 

missen echter een of meer cijfers. In plaats van het cijfer staat er dan een letter. Om erachter te 

komen wat er op de plaats van de letter moet staan moet je een vraag beantwoorden. Achter de 

antwoorden staat telkens een cijfer genoemd. Als je dat cijfer invult op de plaats van de letter krijg je 

de hele locatie.  

Vervolgens ga je naar Kaarten of Googlemaps. De plaats waar je bent is te zien als een blauwe stip. 

Vul de gevonden locatie in in het balkje bovenin de app. Bij Kaarten is dat ‘zoek naar plaats of adres’, 

in de Googlemaps ‘zoek hier’. Staat er nog iets van de vorige keer, haal het weg met het kruisje. Als je 

de locatiegegevens hebt ingevuld en op het zoekicoontje drukt, verschijnt een speld in het scherm. 

Dat is de locatie waarheen je moet. Als je de goede kant op loopt zie je de blauwe stip (jijzelf) dichter 

bij de speld komen. Als de blauwe stip bij de speld is, heb je de volgende locatie gevonden en kan je 

de volgende vraag doen.  

Om het duidelijk te maken, volgt hier een voorbeeld vraag:  

Naar wie is de Wilhelmilaan vernoemd? Het antwoord is letter X  

- Eerste directeur van de Heveafabriek         X = 2 

- Het is een spelfout, moet zijn Wilhelminalaan          X = 8 

- Een klein visje dat alleen voorkomt in de Seelbeek         X = 5 

Het volgende punt van deze speurtocht is 51.9748 5.81X4 



Het goede antwoord is natuurlijk dat Wilhelmi de eerste directeur van de Heveafabriek was. X is dus 

2. Dat betekent dat de volgende locatie 51.9748, 5.8124 is. Typ dat in de zoekbalk van ‘kaarten’ of 

googlemaps en er moet een speld verschijnen ongeveer bij de brievenbus op het Heveaveld. Als je 

daarheen loopt zie je de blauwe stip (jouw locatie) steeds dichter bij de speld komt. Als je bij de speld 

bent kun je de volgende vraag beantwoorden. Als je bij de brievenbus staat kun je beginnen aan deze 

speurtocht ! 

Vraag 1. 

Als eerste een brievenbus-vraag. Eind 2009 was het groot nieuws, Heveadorp kreeg een eigen 

postcode! Wat zijn de vier cijfers van die ‘nieuwe’ postcode?  

- 6865 A=  4 

- 6867 A=  3 

- 6869 A=  2 

Je volgende bestemming is GPS-locatie 51.97A9, 5.8124. Als je daar bent kun je vraag 2 

beantwoorden. 

Vraag 2  

Op de TWEE pilaren staat waar deze weg ooit naartoe leidde. Tel de getalwaarden (A=1, B= 2 C= 3 

etc. ) van alle letters op de pilaren op: 

- 104   B=    3 

- 113   B=    5 

- 123   B=    9 

Als het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.9710, 5.80B0 en beantwoord daar vraag 3 

Vraag 3 

Aan je voeten ligt de Nederrijn. Het water van de Rijn dat uit Duitsland komt wordt in Nederland over 

drie rivieren verdeeld. Welke rivieren zijn dat?  

Waal, Maas en Nederrijn C= 3 

Schelde, Nederrijn en Maas  C= 1 

Waal, IJssel en Nederrijn  C= 2 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.97CC, 5.8048 en beantwoord daar vraag 4 

Vraag 4 

Hoeveel bogen zie je? 

- 3 bogen D= 6 

- 5 bogen D= 1 

- 7 bogen D= 3 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.97D3, 5.8005 

en beantwoord daar vraag 5. 



 

Vraag 5 

Je staat nu midden op het landgoed Duno. Hopelijk heb je goed opgelet, want van wie is dit landgoed 

eigenlijk? 

- Staatsbosbeheer   E= 2 

- Natuurmonumenten   E= 7 

- Geldersch Landschap  E= 2 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.9698, 5.80E7 

en beantwoord daar vraag 6 

Vraag 6 

Je staat hier bij het cascadedal, maar wat is eigenlijk een cascade?  

- een serie watervalletjes F= 5 

- een steile helling  F= 6 

- een namaakrots  F= 3 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.9699, 5.80F6     

en beantwoord daar vraag 7. 

Vraag 7 

Ongeveer 30 meter van de plaats waar je staat werd in 1988 een lichaam gevonden. Deze persoon 

was een jaar eerder ontvoerd. Wie lag hier begraven? 

- Gerrit Jan Heijn   G= 7 

- Freddy Heineken   G= 5 

- Toos van der Valk  G= 8 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.9G25, 5.8078     

en beantwoord daar vraag 8. 

Vraag 8 

Hoe lang zou je er over doen om van Heveadorp naar de Italiaanse weg te lopen? 

- 10 minuten   H= 8 

- 16 minuten   H= 7 

- 20 minuten    H= 2 

Als je het antwoord weet ga dan naar GPS locatie 51.970H, 5.8085     

en beantwoord daar de laatste vraag. 

 

 



Vraag 9 

Je staat nu bij een bank. Deze draagt de naam van een persoon. Wat was diens functie ten tijde van 

de onthulling van deze bank in 2017? 

- burgemeester van Renkum   K= 8 

- directeur van Gelders Landschap  K= 3 

- Commissaris van de koning in Gelderland K= 7 

Met dit laatste antwoord kun je de eindbestemming van deze speurtocht vinden: 51.9K14, 5.8122 


