
A 

Ben jij de beste speurneus van Nederland? Ja? Ga dan op zoek naar: 
 

 
 
Midden in Zoetermeer is een schat verstopt. Om die te kunnen vinden, moet je 
met een GPS allerlei geheime aanwijzingen opsporen en opdrachten uitvoeren.  

 
--- 

Wat is een GPS? Wat zijn coördinaten? 
Een GPS is een apparaat dat je de weg kan wijzen naar een bepaalde plek. In 
heel veel smartphones zit een GPS ingebouwd. Die kun je ook gebruiken als je 

een geschikte App hebt. Als je met een GPS ergens naartoe wilt, geef je de 
coördinaten in van die plek. Coördinaten zijn twee getallen (met een letter 

ervoor). Die twee getallen zijn voor elke plek op aarde anders. Zo zijn bijv. de 
coördinaten van het stadhuis van Zoetermeer zijn N52º03.639 E004º29.608. 

--- 
 
De zoektocht naar de schat bestaat uit drie spannende missies en start bij de 

Oude Kerk (coördinaten staan bij Missie 1 START). Succes.  
 

 

  
  
- START   Ga naar N52º03.394 E004º29.791. Hier zie je een hele gekke boom. 
Hoeveel witte letters E staan er op het fornuis?  E = ______  

 
- Ga nu naar N52º03.333 E004º29.932. Hier kun je hinkelen met z'n drieën 

tegelijk. 'Hinkel' nu vanaf T HUIS TE PALENSTEYN richting DE VELDWACHTER. H 
is het cijfer van de hinkelsteen waarop je landt na 17 hinkels. Een hinkel is hier 
met 1 been landen op een enkele steen of met twee benen landen op een 

dubbele steen. Tot en met het eerste huisje is dus 7 hinkels. H = _______   
 

 
- Ga naar N52º03.408 E004º29.884. Zoek "F" (op een rode tegel). Ga nu vier 
gele tegels naar links, daarna twee zwarte tegels naar rechts, elf rode tegels 
naar links en tot slot twee zwarte tegels naar rechts. F is de cijfer onder de 

afbeelding op de steen links naast die zwarte steen. F = ___________   



 
 
- Ga tot slot naar N52º03.512 E004º29.808. Hier vind je de stadspoort. Als je 4 

keer door beide ingangen van de poort gaat, hoeveel keer ben je dan door een 
ingang gegaan? Dat is P. P = ______    
 

 

 
 
Ga naar N52º03.663 E004º29.587. Vanaf hier moet je (via de winkelstraat) naar 

N52º03.688 E004º29.210. Op die route zijn zeven foto's gemaakt. Die foto's 
(nog twee anderen) vind je hieronder. De nummers van de zeven foto's moeten 
in de tabel onder de foto's worden gezet in de volgorde waarin wij ze gemaakt 

hebben. Om je wat te helpen, hebben we de eerste foto, van de zeven foto’s die 
te vinden zijn, alvast op de goede plek gezet.  

 

 



 

 
  

 
 

 
 
- Ga naar N52º03.752 E004º29.427. Hier vind je een boom waarin vreemde 

dingen hangen. Wat hangt er in de boom?  
. T-shirts   T= 3 

. Schoenen   T= 6 

. Sokken    T= 4 

. Handschoenen   T= 7 

  
- Ga vervolgens naar N52º03.560 E004º29.638. Tel vanaf nu het aantal bruggen 

dat je over gaat om bij N52º03.435 E004º29.634 te komen. Dat aantal bruggen 
is B. B = ________   

- Op de plek waar je nu bent, zie je een gouden kroon. Hoeveel bloemen 

(slangen) zitten er onder die kroon? S = _______   
 

 

 
 
Nu kun je op zoek naar de schat. 
 

De schat ligt binnen in de tuin op:    N52º03.[S][F][T] E004º2[H].[P][E][B] 
 

O ja - en de geheime code is:    Foto 2   Foto 4   Foto 6    
 
 

 
 


