
Puzzeltocht - Op zoek naar de Bosherberg 

 

Startlocatie 

De startlocatie voor deze puzzeltocht van 6 km is een van de vaste 

startlocaties voor de woensdag wandelingen van Voetje voor Voetje.  

De naam van deze startlocatie is afgeleid van een oud Brabants lied, met als 1e couplet: 
Toen den Hertog Jan kwam varen  Harba lorifa, zong de Hertog, 

Te peerd parmant al triumfant.   Harba lorifa. 

Na zevenhonderd jaren,   Na zevenhonderd jaren 

Hoe zong men t’ allen kant:   In dit edel Brabants land. 

Tenzij anders aangegeven wordt met een knooppunt een wandelknooppunt 

bedoeld, waarvan de routes worden aangegeven met deze bekende bordjes  →. 

Behalve van deze knooppuntroutes maak je tijdens de wandeling gebruik van een gemar-

keerde mountainbike route en een gemarkeerde IVN-wandelroute (Heikantwandeling). 

Mooie smalle bospaadjes, maar daardoor niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens. 

De cijfers in de linker kantlijn verwijzen naar het overzicht met tips bij deze puzzeltocht. 

Als aanwijzing om de Bosherberg te vinden heb je uiteindelijk 2 woorden nodig van elk 4 

letters. Deze 8 letters kunnen tijdens de puzzeltocht in willekeurige volgorde verzameld 

worden. Om er een beetje in te komen beginnen we hier met een heel makkelijke 1e letter. 

Letter 1 De naam van de startlocatie bestaat uit 2 woorden. Noteer hier de 1e letter 

____  van het 2e woord.  

Vertrek van de startlocatie richting het bos in, waar je direct aankomt bij knooppunt 38. 

De eerste 350 meter loop je nu over de 

knooppuntroute richting knooppunt 75.   

Net voordat dit brede pad een vrij scherpe bocht 

naar links maakt, verlaat je de 

knooppuntroute en ga je rechtsaf 

over deze mountainbike route   →.   

Blijf deze zo gemarkeerde route volgen.  Na ± 1 km. op deze mountainbike route 

zie je weer de bekende geel-groene bordjes van de knooppuntroute, maar zie je 

ook deze paarse bordjes van 

de IVN Heikantwandeling. 

Hier moet je de 

mountainbike route 

verlaten en blijf je de 

volgende 2 km. deze paarse 

bordjes volgen. Daarbij kom 

je al snel aan bij een ven. 

Letter 2 Vul de 1e letter in van de naam van dit ven. 

____ 

Letter 3 Behalve bij wandelknooppunt 80 sta je hier ook bij een fietsknooppunt.  

____   Het 1e cijfer van dit fietsknooppunt geeft de plaats van de letter in het alfabet. 
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Blijf de paarse IVN bordjes van de Heikantwandeling volgen en ga dus links van het ven.  

Bij het brede fietspad aangekomen zie je een richtingaanwijzerpaal voor fietsers, waar de 

richting wordt gewezen naar 6 plaatsen. Tijd voor het vinden van de volgende 2 letters! 

Letter 4 De letters a t/m i staan in willekeurige volgorde voor de cijfers 1 t/m 9.  

____   Géén van deze letters heeft dus dezelfde waarde als een andere letter. 

  a  +  i  +  1  =  Totaal van de afstanden naar deze 6 plaatsen

  d  x  e  =  a         

  Kies uit de letters a t/m i de letter met de hoogste waarde en vul deze hier in. 

 

Letter 5 Kijk welke laatste letter van deze 6 plaatsen het meeste  

____   voorkomt en vul deze letter hier dan in.  

Steek het fietspad over, ga direct rechts en blijf de paarse IVN bordjes volgen. 

Bij een breed zandpad met fietspad verlaat je de Heikantwandeling en ga je rechtsaf. 

Net voorbij huisnummer 52 passeer je een grasland met op het einde een groot hek. 

Letter 6 De eerste letter van het bedrijf van Jacky Swinkels moet hier ingevuld worden.  

____  

Direct na dit hek ga je linksaf een paadje in en op 

het einde van het weiland ga je dan weer links. 

Blijf dit pad volgen tot je aankomt bij dit hek  → 

waar je dan linksaf het bospad op moet lopen. 

Blijf dit slingerende pad door het bos volgen tot je weer uitkomt op een fietspad wat weer 

een knooppuntroute is. 

Ga rechts en direct links en blijf daarbij de knooppuntroute volgen naar knooppunt 76.  

Loop van knooppunt 76 richting knooppunt 77 tot je aankomt bij dit huis: 

Letter 7 De foto is aangepast en klopt dus niet helemaal meer met de werkelijkheid.  

____  Zoek het verschil en vul de letter in welke hier is aangepast. 

Loop vanaf dit huis weer terug naar knooppunt 76 en ga hier nu rechtsaf naar knooppunt 75. 

Blijf daarbij volgens de knooppuntroute het pad volgen langs een sportveld. 

Letter 8 Welke sport wordt normaal gesproken gespeeld op dit sportveld? 

____  Met de 2e letter van deze sport heb je nu hopelijk de 8 letters verzameld.  
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Loop verder rechtdoor richting knooppunt 38. 

Op de plaats waar de knooppuntroute een haakse bocht naar links maakt, loop je rechtdoor. 

Op het einde van dit smalle heuvelachtige pad ga je weer rechts op de oorspronkelijke 

knooppuntroute. Loop zo via knooppunt 38 terug naar de startlocatie. 

Maak van de 8 gevonden letters nu 2 woorden die je de weg wijzen naar de Bosherberg. 

2 Woorden Vorm 2 woorden van elk 4 letters met de in willekeurige volgorde verzamelde 

  8 letters     ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___  

Met deze aanwijzing weet je nu waar je de Bosherberg kunt vinden. Bij de Bosherberg 

aangekomen zul je zien dat deze is afgesloten. Met de juiste sleutel kun je de deur van de 

herberg echter open maken. Daar vind je dan ook een logboekje en zoals gebruikelijk bij  het 

geocachen, mag je daar nu ook de datum en je naam invullen.  

 

TIPS voor de puzzeltocht - Op zoek naar de Bosherberg 
Het is zeker mogelijk om deze puzzeltocht zonder tips succesvol te volbrengen, maar als het 

toch te moeilijk is volgen hier een aantal tips. Het nummer in de kantlijn van de tekst 

verwijst daarbij naar de nummers bij onderstaande tips: 

 

1. Naam en adres van de startlocaties staan op www.devoetjes.nl  (Vereniging/Locaties). 

2. De naam van het ven is uitgebeiteld in een liggende boomstam nabij knooppunt 80. 

3. 1 = a, 2 = b, etc. 

4. Uit de 1e stelling kun je weten om welke 2 cijfers het gaat (er is maar één mogelijkheid). 

Uit de 2e stelling kun je weten welk van deze 2 cijfers a is en welk i is. 

Mocht je er nu niet uitkomen is dat geen probleem, want:  Letter 4 = Letter 7. 

5. Het is de 1e letter van een kleur. 

6. De aanpassing op de foto heeft te maken met het nog “afmaken van de laatste details”. 

7. Van de 8 letters zijn er 2 hetzelfde welke beide voorkomen in het 1e woord. 

De 1e letters van beide woorden zijn dezelfde als die van een Britse sportwagenfabrikant. 

2457 – 6813 = ……………… 

8. Ergens tussen 3 en 4 zie je de rood met witte stippen van het dak van de Bosherberg. 
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http://www.devoetjes.nl/


 


