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Infoblad 4.5 

 

GPS 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Geocaching 
- GPS-routes van Staatsbosbeheer  
- Kosten 
- Meer informatie 
 
Op Scoutingkampeerterreinen kamperen groepen zelfstandig. De kampeerstaf biedt geen 
weekvullende programma's aan. Veel groepen stellen het echter wel op prijs als er een 
aantal kant-en-klare programmaonderdelen aanwezig is. Op verschillende terreinen 
worden daarom losse activiteiten aangeboden, variërend van kant-en-klare programma's 
en kampvuren tot themaweekenden (infoblad 4.1). Tegenwoordig is het erg leuk om 
activiteiten met GPS aan te bieden. GPS staat voor Global Positioning System, een 
systeem dat gebruikmaakt van satellieten die in een vaste baan om de aarde draaien. De 
signalen die deze satellieten uitzenden, kun je ontvangen met een GPS-ontvanger. Op die 
manier kunnen gebruikers nauwkeurig bepalen waar ze zich in het veld bevinden. Je kunt 
voor activiteiten onder meer kiezen uit Geocaching en GPS-routes.  
 
Geocaching 

Bij Geocaching verstopt iemand ergens een waterdichte doos. Hierin zit een aantal 
voorwerpen, een logboek en soms zelfs een camera. Op de Geocachingwebsite 
(www.geocaching.com ) staan de coördinaten van de ‘Geocaches’. Met behulp van een 
hand-GPS kun je de exacte coördinaten van de schat in het terrein vinden. Je mag een 
voorwerp uit de doos pakken, maar moet er ook iets in terugleggen. 
 
GPS-routes van Staatsbosbeheer 

Met behulp van GPS kun je ook hikes uitzetten. Door 
verschillende coördinaten te geven, kunnen de gasten van A 
naar B lopen. Op enkele plaatsen in Nederland heeft 
Staatsbosbeheer ook tochten uitgezet die je met een GPS-
ontvanger kunt lopen. Op de website 
http://www.staatsbosbeheer.nl/doen/dagjeuit/ zijn de locaties te 
vinden.  
 
Kosten 

De kosten voor deze activiteit hoeven niet hoog te zijn. Er zijn 
steeds meer Scoutinggroepen die over GPS beschikken. Je kunt 
er ook voor kiezen enkele apparaten ter beschikking te stellen. Vraag dan een bedrag als 
borg. Om de kosten te drukken, is het verstandig de ontvangers te verhuren.  
 
Meer informatie 

Geocachingwebsite   www.geocaching.nl 
Routes van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl/doen/dagjeuit 
Aankoop van GPS-ontvangers www.gps-koopgids.nl 
Algemene informatie   http://gps.pagina.nl en http://geocaching.pagina.nl 
 
 

 


