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Buurtbewoners hebben gemeld dat er de afgelopen weken brandjes langs de route worden 
gestoken. De boswachter weet niet wat hij er aan moet doen en vraagt daarom jullie hulp. 
Wie heeft deze brandjes aangesticht en waarom? Zoek langs de route naar aanwijzingen! 

Opdrachten, hints, en codes
Opdracht #1                                   Codeletter = B 
Jullie zijn nu op een plek waar net een brandje is geweest. Doorzoek de omgeving en vind 
5 verschillende planten. 
Hint #1 - Tijdens het zoeken vinden jullie tussen de planten een tekening die ondertekend is Hint #1 - Tijdens het zoeken vinden jullie tussen de planten een tekening die ondertekend is 
met de letters B.G. Het lijkt alsof iemand de tekening expres heeft verstopt.

Opdracht #2                                   Codeletter = A
Zou de boswachter ondertussen al meer weten? Ren 10 keer vanaf je fiets naar de 
dichtstbijzijnde boom om te kijken of hij er al aan komt.
Hint #2 - De boswachter zegt dat hij afgelopen week een verlegen man met tekenspullen op Hint #2 - De boswachter zegt dat hij afgelopen week een verlegen man met tekenspullen op 
het pad is tegengekomen. Volgens de boswachter kwam hij hem later op hetzelfde punt 
weer tegen, maar had de man nog steeds geen tekening gemaakt.

Opdracht #3                                   Codeletter = N
Jullie vinden een geheime boodschap in een boom gekerfd, kunnen jullie het ontcijferen?

Hint #3 - “Ik zal je geheim bewaren, lieve man”

Opdracht #4                                   Codeletter = D
Er komt iemand aan vanuit de verte. Spring 5 keer zo hoog als je kunt om haar aandacht Er komt iemand aan vanuit de verte. Spring 5 keer zo hoog als je kunt om haar aandacht 
te trekken. Misschien weet ze meer! 
Hint #4 - De vrouw die voorbij kwam fietsen loopt vaak langs dit pad met haar buurvrouw 
Antje Goedhardt. Antje klaagt vaak dat haar man urenlang in zijn eentje op pad is en dat ze 
van plan was achter hem aan te gaan om te kijken waar hij naartoe ging.

Opdracht #5                                   Codeletter = E
Ook op deze plek ruikt het naar brand. Kun jij uitleggen waarom het gevaarlijk is om een Ook op deze plek ruikt het naar brand. Kun jij uitleggen waarom het gevaarlijk is om een 
vuurtje te maken in de natuur? 
Hint #5 - Op de grond vinden jullie een roze aansteker. Achterop de aansteker staan de 
initialen A.G.

Opdracht #6                                   Codeletter = N
Jullie komen een man tegen die wat potloden draagt. Misschien weet hij meer van de 
brandjes af. Kan je vertellen wat jullie allemaal hebben ontdekt?
Hint #6 - De man kijkt verward en zegt: “Ik kom regelmatig in het bos, maar een brandje Hint #6 - De man kijkt verward en zegt: “Ik kom regelmatig in het bos, maar een brandje 
maken, dat zou ik nooit doen. Dat is toch veel te gevaarlijk. Ik wens jullie veel succes met het 
mysterie ontrafelen, en doe de boswachter de groeten namens mij: Balthazar Goedhardt”

Conclusie                               Volledige code = Banden
Balthazar Goedhardt houdt heel erg van dieren tekenen, maar hij is ook erg bang dat Balthazar Goedhardt houdt heel erg van dieren tekenen, maar hij is ook erg bang dat 
mensen zijn tekeningen niet mooi vinden. Daarom ging hij in zijn eentje de natuur in, om te 
tekenen waar niemand het kan zien. Zijn tekeningen liet hij achter in de natuur. Een paar 
weten geleden is zijn vrouw, Antje Goedhardt, achter zijn geheim gekomen en om hem te 
helpen steekt zij de tekeningen in brand. Ze weet alleen niet hoe gevaarlijk dit is! Dankzij jullie 
speurwerk kan de boswachter haar waarschuwen voor de gevaren, zodat ze dit niet meer 
doet.
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De Routekaart

Horeca langs de route:
- Boerderijwinkel van der Spek | Fruit, groente en ijs: Elensterweg 29, Ulrum
- Eetcafe Neptunus | Noorderstraat 1, Ulrum
- De Theefabriek (met speeltuin) | Hoofdstraat 15-25 Houwerzijl
- Bakkerij en lunchroom De Zilte Bries | Sluisweg 3A, Zoutkamp

OpdrachtlocatiesOpdrachtlocaties
Hieronder staan suggesties voor plaatsen waar je de opdrachten uit kan voeren, die ook 
aansluiten bij de opdrachtpunten in het boekje van de spelers. Schat altijd zelf goed in of 
een locatie veilig genoeg is om te spelen en ga bij twijfel naar een andere locatie om de 
opdracht uit te voeren.

#1 - Pleintje in Zoutkamp.

#2 - Bij knooppunt bordje 23.

#3 - Plek met een baNkje. Let op het verkeer!#3 - Plek met een baNkje. Let op het verkeer!

#4 - Doodlopend straatje of erf van een boerderij

#5 - De Theefabriek (met speeltuin)

#6 - Plek met een baNkje.
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