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DOE MEE DOE MEE 
en ga op zoek naar en ga op zoek naar 

het geheim van het geheim van 
Buitenplaats LeyduinBuitenplaats Leyduin

Een interactieve ontdekkingstocht   
voor het hele gezin door het bos  

van Buitenplaats Leyduin

DE CODE
Bij elke opdracht heb je een keuze uit vier codes. Vul per opdracht de juist code 
( 1, 2, 3 of 4) in. Heb je alle vragen beantwoord? Dan kun je aan de slag met de 
optel sommetjes voor A, B en C. Alleen vraag 7 is gelijk antwoord D.  

Zoek de kist bij Gasterij Leyduin en open het slot met de 4 cijferige code. 
Lukt het echt niet met de code? Zoek dan onder de kist. 

LET GOED OP
Heb je deze dieren kunnen vinden in het Struinbos? 

OPDRACHT CODE CIJFER

1. De hoogte in . . .   
+ . . .    = A

2. Bosbewoners . . .  

3. Belvédère . . .  
+ . . .    = B

4. Oost west thuis best . . .  

5. Struinbos - zoek de dieren . . .  
+ . . .    = C

6. Struinbos - kast . . .  

7. Het lange pad . . .  = D

Dagboek van Dagboek van 

boswachter boswachter 
Frank ZevenbergenFrank Zevenbergen

19211921

Credits: artwork van afbeeldingen dieren door Peerdrops, foto's: Cees de Jonge



Expeditie Leyduin is een interactieve ontdekkingstocht door Expeditie Leyduin is een interactieve ontdekkingstocht door 
het bos van Buitenplaats Leyduin. Onderweg ontvang je het bos van Buitenplaats Leyduin. Onderweg ontvang je 
vragen via je mobiel, maar doe je ook allerlei leuke opdrachten vragen via je mobiel, maar doe je ook allerlei leuke opdrachten 
in de natuur. Hierdoor ontrafel je de geheime codes van een in de natuur. Hierdoor ontrafel je de geheime codes van een 
oud dagboek van boswachter Frank Zevenbergen. Als je oud dagboek van boswachter Frank Zevenbergen. Als je 
Expeditie Leyduin hebt volbracht, open je de kist met de code Expeditie Leyduin hebt volbracht, open je de kist met de code 
en vind je een prijs. Na afloop van de expeditie kun je nog en vind je een prijs. Na afloop van de expeditie kun je nog 
nagenieten bij Gasterij Leyduin. Er staat een heerlijk gratis nagenieten bij Gasterij Leyduin. Er staat een heerlijk gratis 
glaasje Expeditie-limo voor je klaar!glaasje Expeditie-limo voor je klaar!

HOE WERKT HET?
Ga naar het startpunt van de Expeditie Leyduin. Activeer hier de route door met je 
telefoon de QR-code te scannen bij het grote informatiebord. Verder heb je nodig:
• Een telefoon met internet en GPS.
•  Een pen  om de antwoorden op de achterkant van deze flyer in te vullen.

GOED OM TE WETEN
•  De route is 2 km en duurt ongeveer 1,5 uur. Loop de route met je ouders of 

begeleiders, samen is het veel leuker.
•  Blijf wel op de paden van de route. Zo krijgen de dieren rust en help je hen om te 

overleven in het bos. Zij zijn namelijk hun hele leven op expeditie!

OPDRACHTEN EXPEDITIE LEYDUIN
-->-->  Start Expeditie Leyduin  Start Expeditie Leyduin - scan de QR-code met je mobiel
1.  De hoogte in1.  De hoogte in - hoe meet je de hoogte van een boom?
2.  Bosbewoners2.  Bosbewoners - welk dier hoort er niet bij?
3.  Belvédère3.  Belvédère - speuren vanaf het hoogste punt van Leyduin!
4.  Oost west thuis best4.  Oost west thuis best - weet jij waar de zon opgaat?
5. - 6. Struinbos5. - 6. Struinbos - hutten bouwen en op zoek naar dieren
7.  Het lange pad7.  Het lange pad - hoeveel stapstenen tel je?
-->--> Einde Expeditie Leyduin Einde Expeditie Leyduin - weet je de code om de kist te openen?

MOOISTE PLAATJE      Maak een te gekke foto met jezelf voor Huis Leyduin, deel je foto 
op Instagram met #expeditieleyduin en ding mee voor een prijs!
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Bekijk de filmpjes van de boswachters 
alvast voor de perfecte voorbereiding op  
www.landschapnoordholland.nl/expeditie

TIPTIP

LET OP      Wanneer je dichtbij een opdracht bent, verschijnt een groene knop op 
je mobiel. Druk op de knop om de pagina uit het dagboek te openen. 

LEGENDA
Locaties

Bebouwing

Route

Aanloop route

Struinbos

Parkeerplaats fiets

Parkeerplaats auto


