Ontdek de bruisende Trots van het Noorden

Groningen | 4,3 km
Start- en eindpunt: Station Groningen CS

Alstublieft, uw wandelroute mét puzzels!
Groningen: trots van het Noorden! We gaan wandelen door deze eeuwenoude en door
haar inwoners toch ook bruisend jonge stad. Van het veel besproken Groninger Museum
langs de inmiddels minstens zo vaak besproken studentenvereniging en natuurlijk
zien we de Martinitoren, de historische universiteitsgebouwen en bijzondere kerken.
We hebben op de route 5 puzzels gemaakt. Kijk op pagina 4 en los ze allemaal op!
Veel wandel- en puzzelplezier!
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Start- en eindpunt

A Peerd van Ome Loeks

F Martinitoren

NS Groningen

B Groninger Museum

G Prinsentuin

TIP:
Café-restaurant NOK in het Forum

C Pepergasthuis

H Harmoniegebouw

D Pepergasthuiskerk

I 	Universiteitsbibliotheek

E Forum

J 	Academiegebouw

Nieuwe Markt 1, 9712 KJ Groningen

Met de auto? Kies dan Q-park Groningen Station.
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Wilt u puzzelen onderweg? Kijk dan op pagina 4.

Puzzels oplossen in de Trots van het Noorden
Met het station in onze rug zien we in de verte al de Martinitoren over de stad waken. We lopen richting
het Groninger Museum met z’n inmiddels wereldberoemde kleurrijke architectuur en passeren zo het
standbeeld van ‘Het Peerd van Ome Loeks’ A . Groningser kan de wandeling door Groningen niet
beginnen, en er komt nog veel meer. In de benen!

Binnenstad
Tegenover het station leidt de H.N. Werkmanbrug

ons langs het Groninger Museum B , via het

regenboog zebrapad steken we daarna de Ubbo Emmiussingel over en lopen rechtsdoor richting de
binnenstad. Op de hoek met het brede Zuiderdiep gaan we naar rechts, we passeren de bioscoop en lopen
verder rechtdoor. Dat doen we aan de rechterkant, langs de even huisnummers. Aan het einde van het
Zuiderdiep

gaan we linksaf de Oosterstraat in en vrij snel rechtsaf de Kleine Peperstraat in. Linksaf de

Peperstraat in voor het Pepergasthuis C en de Pepergasthuiskerk D .

Bruisende stad
We vervolgen de Peperstraat en ontdekken al snel waarom Groningen bekend staat als een bruisende stad
vol met horeca. Rechtsaf voor Achter de Muur en daarna linksaf (Achter de Muur), Poelestraat oversteken
voor de Schoolstraat en zo linksaf naar het Forum E . Aan de andere kant van het Forum kunnen we via de
Popkenstraat naar het Martinikerkhof (straat)

. Linksaf gaan we en al snel zien we de Martinitoren F .

Om de toren heen, via het beeld van Sint Joris en de draak het Martinikerkhof over en via de Gardepoort
en de Turfstraat naar de Turfsingel, waar we linksaf gaan voor de Prinsentuin G . We houden het water
aan onze rechterhand en lopen door op de Turfsingel naar Spilsluizen en Lopende Diep totdat we linksaf de
Oude Kijk in ’t Jatstraat inlopen. Na het Harmoniegebouw H gaan we linksaf de Broerstraat in voor de
‘UB’ I en het Academiegebouw J

.

Noordelijk handelscentrum
Doorlopen op de Broerstraat en dan rechtsaf voor de Oude Boteringestraat en door naar de Guldenstraat.
We zien aan onze linkerhand de Grote Markt en daarna gaan we rechts de Vismarkt op

. Dit deel van de

stad was eeuwenlang hét handelscentrum van het Noorden. Voorbij de Vismarkt zien we Der Aa-kerk. Voorbij
de kerk linksaf voor het A-kerkhof en daarna de Munnekeholm in. Klein stukje Zuiderdiep en dan rechtsaf de
Stationstraat in. Zo komen we bij het eindpunt van deze puzzelwandeling.

Puzzels oplossen tijdens de wandeling

Op deze wandelroute door Groningen hebben we
5 puzzels voor u gemaakt. Alle puzzels hebben te
maken met de bezienswaardigheden en monumenten in Groningen. De locaties hebben we met dit
icoontje aangegeven op de kaart. Ook in bovenstaande routetekst staan de icoontjes aangegeven.

Op de volgende pagina leest u alle puzzelvragen,
en kunt u de oplossingen invullen. Heeft u alle
puzzels opgelost? Dan kunt u de antwoorden
insturen. Wie weet wint u een leuke prijs!
Veel wandel- en puzzelplezier!

Foutje? Bedankt!
Deze Puzzelwandeling is door de redactie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar toch, de redactie bestaat uit mensen, niet uit machines. Dat maakt
de puzzelwandelingen en breinbrekers van Neurocampus uniek, maar ook kan het voorkomen dat er een foutje insluipt. Heeft u het idee dat een breinbreker of
route niet klopt? Of het antwoord niet juist is? Stuur dan een mail naar info@neurocampus.nl o.v.v. ‘Puzzelwandeling Groningen’. Dan zeggen wij alvast: bedankt!
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Neurocampus Wandelpuzzels Groningen
Los deze breinbrekers op:

1

Vraag 1

4

Vanaf het station lopen we over de brug langs het
Groninger Museum naar de binnenstad. Zo passeren
we het restaurant dat is vernoemd naar de architect
van het museumgebouw. Het draagt zijn achternaam.
Vraag: wellke letter komt het vaakst voor in de
achternaam van deze architect?

A.

E

B.

O

C.

I

2

Vraag: vermenigvuldig de gevonden getallen met
elkaar, wat is de uitkomt?

x

x

=

Vraag 2

We wandelen over het Gedempte Zuiderdiep.
Aan het begin zien we de ‘Woon En Eetgelegenheid
Voor Allen’. Op de gevel is te zien in welk jaar dit
voor Groningen zo kenmerkende etablissement in
het pand werd gevestigd. Zoek het jaartal.
Vraag: wat is de som van de vier cijfers in
het jaartal?

+

3

Vraag 4:

In de Broerstraat vinden we het prachtige
Academiegebouw. De trap aan de voorzijde laat ons
kiezen uit meerdere poorten om doorheen te lopen.
Hoeveel poorten? Het balkon aan de voorzijde is
bereikbaar via een deur. Boven die deur een raam
dat bestaat uit meerdere ruiten. Hoeveel? Aan
weerszijden van de grote trap staan vlaggenmasten.
Hoeveel staan er aan de rechterzijde van de trap?

+

+

=

Vraag 3:

Aan het Martinikerkhof zien we aan onze linkerhand
de inmiddels roemruchte studentenvereniging
‘Vindicat atque Polit’. Je zou het misschien niet
zeggen na alle negatieve publiciteit van de laatste
jaren, maar de Latijnse naam van de vereniging
betekent ‘handhaaft en beschaaft’. De ingang van de
sociëteit, genaamd ‘wederzijds vertrouwen’, is om
de hoek, aan de Grote Markt.
Vraag: in de Latijnse naam zien we de letter V. Die
spreken we echter niet uit als een V. Hoe wel?

A.

O

B.

Y

C.

U
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5

Vraag 5:

Op weg naar Der Aa-kerk lopen we over de
Vismarkt. Daar vinden we het bekendste
beursgebouw van de stad Groningen, naast het
vernoemde café. Twee Romeinse goden ‘bewaken’
de entree, één staat er op het dak.
Vraag: welke sector vertegenwoordigt
de god op het dak?

A.

Zeevaart

B.

Landbouw

C.

Handel

Prijs winnen?
Alle breinbrekers opgelost? Dan wacht
er (misschien!) een leuke prijs. Stuur alle
antwoorden per mail naar info@neurocampus.nl
o.v.v. ‘Puzzelwandeling Groningen’ om kans
te maken!

A

Peerd van Ome Loeks

Het kan niet missen, nabij de hoofdingang van
het station staat een wit beeld van een paard en
een man. Het Peerd van Ome Loeks, zo heet het.
Iedere Groninger kent het gelijknamige liedje. Veel
Groningers zingen ‘Het peerd van Ome Loeks’ even
moeiteloos mee als het volkslied. Menigeen heeft
zich in de loop van de tijd het hoofd gebroken over
de historische achtergronden van het wijsje. Daar
is zoveel discussie over, wie meer wil weten kan het
beter navragen in een Gronings café (als je even
de tijd hebt).

B

Groninger Museum

Het eerste gebouw op de route is meteen het
meest spraakmakende. Het Groninger Museum
werd in 1874 opgericht. Sinds 1894 heeft het
Groninger Museum een eigen gebouw. Tot
1994 was dit het neo-gotische pand aan de
Praediniussingel. Na een grote schenking in
1987 kreeg de organisatie de mogelijkheid om
een nieuw gebouw te laten maken. Het huidige
Groninger Museum gebouw werd in 1994 door
koningin Beatrix geopend. Tot op de dag van
vandaag is het ontwerp aanleiding voor discussie
over moderne museumarchitectuur.

C D

Pepergasthuis en Pepergasthuiskerk

Het Pepergasthuis is een hofje in het centrum
van Groningen. De officiële naam luidt
Geertruidsgasthuis, maar het heeft altijd
bekendgestaan als het Pepergasthuis, naar de
naam van de straat waaraan het is gelegen, de
Peperstraat. Het Pepergasthuis is in 1405 gesticht,
na de reductie van Groningen in 1594 kreeg het
complex een nieuwe bestemming. Het gasthuis
werd een wooncomplex voor oudere stadjers.
Zij kregen tot hun dood niet alleen huisvesting,
maar ook verzorging. Naast het Pepergasthuis
staat de Pepergasthuiskerk, een klein kerkgebouw
dat oorspronkelijk verbonden was aan het
Pepergasthuis in de stad Groningen. De kerk
heeft een orgel uit 1862 gebouwd door
Petrus van Oeckelen.

E

Forum

Forum Groningen is onderdeel van de verbouwing
van de oostzijde van de Grote Markt, het centrale
plein van de stad. Doordat verschillende gebouwen
achter de oostwand van de markt - waaronder
de Naberpassage - zijn gesloopt, ontstond ruimte
voor een plein met terrassen, genaamd Nieuwe
Markt, en Forum Groningen. Het Forum is bedoeld
als algemene ontmoetingsplek voor bewoners en
bezoekers van de stad Groningen. Het werd al snel
de huiskamer van Groningen genoemd. Vrij entree,
dus ga gerust naar binnen!
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H

I

 J Harmoniegebouw, Academiegebouw
en Universiteitsbibliotheek

Nergens in de stad ervaar je beter dat Groningen
een echte universiteitsstad is. Wandel naar
het Harmoniegebouw, ga de hoek om naar de
Universiteitsbibliotheek en het Academiegebouw. Hier
ervaar je eeuwenlang studeren in de Trots van het
Noorden. Maar hier ervaar je ook de drukte die een
studentenstad met zich meebrengt. Overal fietsen en
fietsers, een dynamisch en jong middelpunt van de stad.

F

Martinitoren

In 1469 begon men ‘an to leggen de muere van
den nijen toeren to sunte Merten’. Het typisch
grijs verkleurende zandsteen kwam uit Duitse
steengroeves en de aanvoer daarvan ging,
ondanks politieke spelletjes en blokkades, tot
in de zestiende eeuw door. In 1548, iets minder
dan tachtig jaar na aanvang van de bouw, werd
de windvaan geplaatst. De toren was klaar. De
Martinitoren had verschillende functies. Naast
klokkentoren was de belangrijkste die van
uitkijkpost. Een torenwachter keek ‘s nachts uit
over de stad om een eventuele brand zo snel
mogelijk te signaleren. Verder moest hij alles wat
de stad naderde en verdacht leek, zoals vijandelijke
troepen, melden door op zijn trompet te blazen
en een vlag uit te hangen. Inmiddels is de toren
vooral hét symbool van de stad en wordt door de
Groningers liefkozend ‘Olle Grieze’ genoemd.

G

Prinsentuin

Vanaf 1594 werd het Groningse Prinsenhof de
verblijfplaats van de stadhouders: de prinsen
van Nassau. Speciaal voor hen werd in 1626
de Prinsentuin aangelegd met een rozentuin,
kruidentuin en mooie berceaus (met bomen
overgroeid pad). Het is één van de zuiverste
voorbeelden van een renaissancetuin in Nederland.
De Prinsentuin is volledig ommuurd. Mede daarom
is het een oase van rust, midden in de drukke
binnenstad van Groningen. Vanaf de Turfsingel biedt
de Zonnewijzerpoort toegang tot de tuin.
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Der Aa-kerk

De eerste vermelding van de Aa-kerk stamt uit 1246:
in een brief van Otto III, bisschop van Utrecht, werd
bevestigd dat de bestaande kapel voortaan als
parochiekerk zou functioneren. Op de plek waar eerder
waarschijnlijk een houten kapel had gestaan, stond nu
een stenen kruiskerk ter ere van Maria en Sint Nicolaas.
Maria had haar naam aan de kerk gegeven, namelijk
Onze Lieve Vrouwe ter Aa, hetgeen verbasterd werd tot
Der Aa-kerk. Sint Nicolaas was de beschermheilige van
de schippers, die vlakbij aanmeerden. Der Aa-kerk is de
symbolische ‘aanvoerder’ van het Groningse A-kwartier.
Wie tijd heeft loopt iets verder door en komt dan bij
de Lage en Hoge der Aa. Deze straten langs het water
zijn bekend van schilderijen. Wat weinigen weten: in
vroeger dag stond het water in directe verbinding met
de Noordzee. Dat leidde in 1826 tot grote problemen.
Het was een ongewoon hete en droge zomer en de
grachten van Groningen kwamen droog te staan. Vanuit
militair oogpunt was het gebruikelijk de grachten weer
vol te laten lopen om de binnenstad te beschermen.
Een bijkomend voordeel was dat de grachten in
gebruik konden blijven als waterweg van en naar de
Drentsche Aa. Met zeewater vanuit het Reitdiep werden
de grachten weer gevuld. Rondom de stad kwam zout
water te staan. Maar de combinatie van het zoute water
en het extreem warme weer werd velen fataal. Ziekte
verspreidde zich door de straten en in vier maanden
vielen in het A-kwartier 369 slachtoffers.

