




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft  gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’.
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0”
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft  volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Het lijkt wel of het noorden van Nederland voor iedereen een eigen 
aantrekkingskracht heeft. Studenten en kunstliefhebbers zijn lyrisch over de 
stad Groningen. Natuurliefhebbers weten dat de zee altijd dichtbij is en ze 
kijken hun ogen uit in Nationaal Park Lauwersmeer. Groningen herbergt ook 
diverse dorpen die tot de mooiste van Nederland zijn uitgeroepen. Er is zelfs een 
plaatsje waar de keukens boven het water hangen. En weet u wat Borgen zijn? 
Welkom bij de Tour of the North.

Totale lengte van de route: 129 km
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3 uur

Tour of the North





Highlights Groningen

Groningen 
De startplaats voor de Tour of the North is natuurlijk de stad Groningen. De 
startlocatie zelf kent al twee attracties. Om te beginnen het monumentale 
treinstation. Dit werd in 2019 door treinreizigers uitgeroepen tot mooiste station 
van Nederland. Voor dit station staat al zestig jaar het beroemde ‘Peerd van ome 
Loeks’. Tegenover het station is het Groninger Museum niet te missen. Dit kleurrijke 
en extravagante gebouw is ontworpen door Alessandro Mendini. Ook los van de 
bijzondere hedendaagse collecties en exposities is het museum een bezoek waard; 
het interieur is op zijn minst even kleurrijk en bijzonder als de buitenkant.

Groningen is een bruisende studentenstad. De bijzondere sfeer die dat met zich 
meebrengt, voelt u al tijdens een wandeling door het centrum. Het nieuwe Forum 
Groningen laat ook zien dat de stad, de studenten en de inwoners naar morgen 
kijken. In een moderne setting komen het Smartlab, Storyworld, bioscopen, cafés en 
restaurants samen. Ook het hooggelegen terras is heel inspirerend. Om te relaxen is 
er het Noorderplantsoen.

Tegelijkertijd ademt Groningen nostalgie met eeuwenoude straatjes, vredige hofjes, 
de gezellige vismarkt en natuurlijk ‘D’Olle Grieze’, ofwel de Martinitoren. Dit baken 
van Groningen heeft in meer dan 500 jaar onder meer branden, blikseminslagen en 
oorlogen doorstaan.

We vervolgen onze ontdekkingstocht met de auto. De grachten van Groningen zijn 
prachtig en we passeren het Provinciehuis, een architectonisch hoogstandje waarin 
oud en nieuw smaakvol samensmelten. Ook de monumentale Stadsschouwburg is 
een bezienswaardigheid van formaat.
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Zuidhorn 
Via Adorp, Den Ham en Aduard komen we aan in Zuidhorn. Dit dorp is ontstaan in 
een gebied waar zeewater zo af en toe over de landerijen stroomde. De kern van 
Zuidhorn (en Noordhorn) bestaat uit ‘de Gast’, een hooggelegen zandrug met fraaie 
villa’s. Ook dankzij de korte afstand tot Groningen en de goede (OV)-verbindingen 
is Zuidhorn een geliefd forensendorp. Weetje: ‘horn’ betekent oorspronkelijk ‘hoek’. 
Zuidhorn dankt zijn naam aan ligging op de zuidelijke hoek van zandrug de Gast.

Niehove 
Vanuit Zuidhorn is het maar even rijden naar Niehove. Om maar met de deur in huis 
te vallen: dit dorp, dat zo’n 135 inwoners telt, is een plaatje. Niehove is gebouwd 
op een wierde (een kunstmatige heuvel) om geen last te hebben van zeewater. 
Maar wat het meest in het oog springt, is het ‘spinnenweb’-ontwerp van de straten, 
inclusief het romaans-gotische kerkje uit de 13e eeuw in het hart. In 2019 riep 
Elsevier Niehove uit tot mooiste dorp van Nederland.

Zoutkamp 
Door naar een bijzondere toeristische trekpleister: Zoutkamp. Dit pittoreske dorp 
heeft een veelzijdige geschiedenis. Hier werd bijvoorbeeld zout uit turf gewonnen. 
Ook speelde Zoutkamp als verdedigingsbolwerk een belangrijke rol in oorlogen. 
Tegenwoordig gaat het er wat vriendelijker aan toe. Vissersdorp Zoutkamp staat nu 
vooral bekend vanwege de vangst van Hollandse (grijze) garnalen in de Noordzee 
en het Visserijmuseum. Omdat in Zoutkamp het Reitdiep, de Lauwers en het 
Hunsingokanaal bij elkaar komen, vindt u hier prachtige sluizen en bruggen. Daarbij 
is Zoutkamp de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de Wadden en aan 
Nationaal Park Lauwersmeer.

Nationaal Park Lauwersmeer 
Tijdens de Tour of the North mag een bezoek aan Nationaal Park Lauwersmeer niet 
ontbreken. Vroeger stroomden zoet en zout water hier in elkaar over, maar sinds 
1969 ligt hier een dam. In eerste instantie leidde dit tot een doods gebied, maar al 
snel nam de natuur het heft weer in eigen hand. Op de vroegere zeebodem vindt u nu 
een prachtig nieuw landschap met een unieke flora en fauna. Dit is een paradijs voor 
vogels, zoals lepelaars, en voor andere dieren zoals wilde Konikpaarden en Schotse 
Hooglanders. Ook bijzonder: in dit nationale park zijn bezoekers dag en nacht welkom.
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Winsum 
Winsum bewijst nog eens ten overvloede dat de Tour of the North een rit vol 
pareltjes is. De ANWB riep dit dorp vorig jaar uit tot mooiste van Nederland. Dat 
dankt Winsum onder meer aan twee oude molens (de Ster en de Vriendschap) maar 
ook aan de vele gezellige terrasjes aan het water (het Winsumerdiep stroomt dwars 
door het dorp). In Winsum vindt u De Gouden Karper, één van de oudste cafés van 
Nederland (16e eeuw).

Borg Rusthoven en Borg Ekenstein 
Op weg naar Appingedam doen we twee borgen aan: Rusthoven en Ekenstein. 
Borgen zijn stenen landhuizen. Ze waren er vooral voor de rijken; de versterkte 
torens en een gracht dienden als bescherming tegen aanvallen. Groningen telde ooit 
circa 200 borgen. Daarvan zijn er nu nog zo’n 16 over. Ekenstein stamt uit 1648 en 
is tegenwoordig een hotel-restaurant. Dichtbij ligt Rusthoven aan het Damsterdiep. 
Deze relatief kleine, maar fraaie Borg is niet toegankelijk voor het publiek. Beide 
borgen zijn een rijksmonument.

Appingedam 
Appingedam is de finishplaats van de Tour of the North. Het is naast Groningen de 
enige plaats in de provincie die middeleeuwse stadsrechten heeft. Appingedam was 
vroeger dan ook een belangrijk handelscentrum. De rijkdom die dat opleverde, ziet u 
tot de dag vandaag terug in de rijk versierde gevels van de stad. Appingedammers 
zijn bovendien praktisch. Om meer ruimte te creëren in de woningen aan het 
Damsterdiep, bouwden bewoners simpelweg een erker boven het water. Zo zijn de 
beroemde ‘hangende keukens’ ontstaan. Bekijk ze vanaf de brug bij het Gouden Pand 
of van dichtbij tijdens een boottocht door de grachten.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Allego Van der Valk Groningen 350 kW 
Borchsingel 53 
9766 PP Eelderwolde 
6 km van de start 
37 km van de finish
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