
Heb jij, je vriend of vriendin,  of je ouders een stoere smartphone?  
Neem ze mee, alleen met zo’n telefoon kun je de codes scannen van deze 
supercoole QR ontdekkingstocht . 

Voor speurneuzen…

Een wandelroute voor jong en oud. Via de wandelknooppunten ga je op zoek naar 
kleine en grote dieren in het bos. Er wonen er ontzettend veel. En in het voorjaar 
worden ook veel kleine dieren  geboren.  Hoe ga je te werk? In het bos hangen op 
7 punten QR codes.  Deze code scan je en vervolgens word je doorgeleid naar een 
mobiele webpagina. Wij verklappen nog niets, je krijgt onderweg informatie over 
de dieren die je op dat moment kunt tegenkomen. Er zijn ook foto’s en filmpjes. 

Alleen de geoefende wandelaars kunnen deze complete route in 1x lopen.  
Maar je kunt kleine rondjes lopen. Dan kom je gewoon nog een keer terug.

QR Ontdekkingstocht Boswachterij Dorst



Doe mee aan de prijsvraag
Omdat VVV Oosterhout-Dorst dit jaar honderd jaar bestaat, hebben we een 
prijsvraag gekoppeld aan de route. Op ieder punt krijg je een letter en hiermee 
kun je een woord vormen. Dit woord kun je e-mailen aan info@vvvoosterhout.nl. 
Je krijgt zeker een bericht terug of je een prijs hebt gewonnen.

Nog niet eerder een QR code gescand?
Qr codes zijn digitale codes die rechtstreeks verwijzen naar mobiele websites. 
Door met uw QR-reader de barcode te scannen, maakt uw telefoon verbinding 
met de bijbehorende mobiele webpagina. De informatie op de mobiele 
webpagina’s wordt gratis aangeboden. Natuurlijk betaalt u wel de kosten voor 
het gebruik van internet op uw mobiel. In principe kan elke smartphone de QR-
codes lezen. U kunt gratis de benodigde software downloaden via de app-store of 
google play (Android Market). App gedownload? Maak met de camera een scan en 
open de browser. 

Vragen over de speurtocht? Bel naar VVV Oosterhout 0900-2022550
www.vvvoosterhout.nl en www.brabantaandebiesbosch.nl

Deze route is gemaakt door Brabant aan de Biesbosch, VVV Oosterhout  
en Staatsbosbeheer.


