Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

Startpunt: Camping de Rousant, Nittersweg 8, 9885 TC Lauwerzijl

Vraag 1: Langs hoeveel molens rij je tijdens de rondrit?
Vraag 2: Groningen telt 220 kerken. Hoeveel van deze kerken zie je tijdens de rondrit?
1. Camping af, rechtsaf richting Zoutkamp
2. Na de sluis rechtsaf (Sluisweg)
3. Volg de weg (Sluisweg/Churchillweg) richting Houwerzijl (bordje doorgaand verkeer)
4. Blijf rechtdoor rijden richting Theefabriek (gaan we zondag bezoeken)
Vraag 3: Bij de Theefabriek gaan we morgen poffert eten. Poffert is een streekproduct uit? (naam
provincie)
5. Rij door Houwerzijl heen en volg Zuurdijk
Vraag 4: Rechts van de weg ziet u verhogingen in het landschap. Waar dienden deze voor en uit
welke periode stammen ze?
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Door Zuurdijk heen en weg volgen
Op T-splitsing rechtsaf richting Winsum (Roderhaansterweg)
Op volgende splitsing afslaan richting Schouwerzijl (fietsknooppunt 41)
Einde Schouwerzijl rechtsaf richting Winsum (Schapharsterweg)
In Winsum tot aan rotonde rijden, 1e afslag rechts, de brug over
Op splitsing rechtsaf richting Garnwerd (Garnwerderweg)
Rij Garnwerd binnen en volg weg richting Ezinge

Vraag 5: Groningen kent veel dorpjes met ‘werd’ in de naam. Welke aanduiding gebruikt Friesland
hiervoor?
13. In Garnwerd, rechtsaf klein straatje in (Burg.Brouwersstraat)
14. Einde straatje rechtsaf, meteen wéér rechtsaf de parkeerplaats op
PAUZE : Restaurant Hamming
Vraag 6: Groningen heeft een aantal van dit soort oude cafés. Hoeveel precies?
15. Vanaf parkeerplaats weer rechts de weg op (Pas op, slecht zicht!) en volg weg richting Ezinge
16. Net buiten Garnwerd rechtsaf richting Ezinge (Antumerweg)
17. In Aduarderzijl rechtsaf richting Ezinge
Vraag 7: hoe heet het witte huis aan de rechter kant van de weg?
18. Volg hoofdweg door Ezinge heen, einde weg linksaf de brug over, daarna rechtsaf slaan (van
Swinderenweg)
19. Rechtsaf de brug over Saaksum in en direct eerste weg linksaf
20. Eerste weg rechtsaf (Heralmastraat), einde weg linksaf (Noorderstraat), einde weg linksaf,
einde weg weer linksaf de hoofdweg op.
21. Weg blijven volgen door Wafhuizen heen richting Wehe-den-Hoorn
2013 Voorjaar Boven Groningen

1 van 3

Anderhalve-meter-evenement

6/7 juni 2020

VRAAG 8: Waarvoor diende het kunstwerk tussen Warfhuizen en Wehe-den-Hoorn???
22. N-weg oversteken, Wehe-den-Hoorn inrijden, bij splitsing rechtsaf (Marnestraat)
23. Weg volgen, brug over richting Eenrum
24. In Eenrum linksaf richting Pieterburen, volg bordjes Mosterdmakerij
PAUZE: Abraham’s Mosterdmakerij
Vraag 9: De mosterdmakerij heeft een prachtige Renault Goulette. Wat is er
mis met deze auto?
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vanaf parkeerplaats linksaf, weer linksaf, dan rechtdoor richting Baflo (Oudeweg)
Splitsing linksaf richting Baflo
Splitsing linksaf richting Pieterburen (Oosterweg)
In Pieterburen linksaf (Hoofdstraat) en blijf weg volgen richting Broek
In Broek rechtsaf (Broeksterweg)
Rechtsaf (Dijksterweg), door de automatische slagboom, richting dijk

Vraag 10: hoe heet het stuk grond tussen de dijk en de zee?
31.
32.
33.
34.
35.

Terug naar hoofdweg (Dijksterweg), rechtsaf richting Kleine-Huisjes
In Kleine-Huisjes linksaf richting Leens (Witherenweg)
In Molenrij rechtsaf richting Leens (van Cappenbergweg)
Weg volgen door Kloosterburen heen
In Kruisweg vóór de COOP linksaf (Leensterweg) en weg volgen

Vraag 11: over welke supermarkten zingt een bekend Gronings duo wel?
36. Steek N-weg over en rij Leens in, einde weg linksaf
37. Weg volgen tot bordje DoeZoo
PAUZE: Insectenwereld DoeZoo
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Vanaf DoeZoo terug rijden naar dorpscentrum van Leens
Einde weg rechtsaf (Nije Nering) en weg volgen (bordje doorgaand verkeer)
Einde weg linksaf (Breekweg), NIET naar de N-weg toe!
Einde weg rechtsaf richting Ulrum
Rechtsaf Ulrum binnen rijden, dan na 350m linksaf (Singel)
Rechtdoor blijven rijden richting Zoutkamp
In Zoutkamp bij T-splitsing linksaf (Vishalstraat), bij rondi-loods linksaf
Rij via de kade langs de palingrokerij, direct na de gekleurde huisjes rechtsaf, linksaf en weer
rechtsaf (Vishalstraat), einde straat linksaf (Churchillweg)
46. Weg volgen (Churchillweg/Sluisweg) door winkelstraat heen
47. Linksaf richting sluis (Nittersweg)
48. Na de sluis linksaf, terug op de camping!
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Vraag 12: wordt gevraagd op de camping
Vraag 13: wordt gevraagd op de camping
Antwoordformulier
Boven Groningen-evenement
Naam equipe:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Let op: zet de antwoorden op de extra vragen op het volgende blad
Antwoordformulier extra vragen
Boven Groningen-evenement
Naam equipe:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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