


Vrijdag 7-7-2006 Groningen - Pietersburen/Waddenzee
(43,6 km totaal 292,7 km)
Om half tien stappen we op na wat brood gegeten en sap  gedronken
te hebben. Vandaag de laatste étappe tot aan de Waddenzee bij
Pietersburen.

Aan het begin van de campinglaan draaien we links af naar Hoogkerk.
Daar slaan we voor in het dorp linksaf. Als snel blijkt dat de kaart in
het boek maar zeer summier is. Kanalen die er wel zijn staan niet op
de kaart. Plassen eveneens. Zo komen we door de meest NW-lijke
buurt van Groningen met niets dan flats. daar vinden we ergens een
weggetje die onder de snelweg door gaat. We rijden door een zeer
waterrijke nieuwbouwwijk met  bootjes voor het huis en auto’s achter
het huis. het laatste gebouw in de wijk is een penitentiaire
jeugdstrafinrichting.

Eenden op de camping.



Konijn, Oryctolagus cuniculus.

Zwarte kraai, Corvus corone.

Lepelaar, Platalea leucorodia.

Wilde cichorei, Cichorium intybus.



Oostum.

Garnwerd.Garnwerd.
Garnwerd.



We rijden noordwaarts langs een kanaaltje af. Tenslotte kunnen we daar niet
verder in de richting van Ezinge omdat een brug wegens werkzaamheden gesloten
is. We draaien dan maar 150 graden rechts om en komen zo warempel bij de
Paddestoelbrug uit over het Van Starkenborgkanaal. Zoals we gepland hadden.
Daar pikken we de route dan ook weer op. Via kleine weggetjes over uitgestrekte
velden gaat het o.a. naar Oostum (oud kerkje te midden van niets) en Garnwerd.
Onder de molen van de laatste is een camping aan het water met een heel aardig
terras dat ook nog eens open is! Dus daar even iets te drinken nemen en
uitpuffen. Bruggen hier zijn steevast ophaalbruggen met gepiep wanneer een boot
moet passeren.

Het volgende dorp wordt Winsum, een groter dorp, waar Tineke voor mij een groot
pak zakdoekjes haalt. Mijn neus loopt met alle kranen wagenwijd open. Winsum is
een heel pittoresk uitziend dorp met alleen maar kleine huisjes.
Ook nu weer is het vervolg niet echt duidelijk en komen we er uiteindelijk toch
goed uit. dat blijkt overigens pas na enkele kilometers fietsen. (Bij de afslag rechts
langs een ander kanaal af. ) We zien diverse huurbootjes vol passagiers voort
tuffen.

Winsum.



We komen in Mensingerweerd aan, waar de gewone brug in de richting van
Eenrum is afgesloten. Dus moeten we met de fiets over een bol boogbrugje.
Ook Eenrum heeft heel aardige huisjes en een kerkje uit de 13e eeuw. Het
eind begint te dagen.

Twee rechte stukken brengen ons in Pieterburen.
Daar maakt die LF14b Saksenroute plaats voor de Waddenzeeroute 10a.

Mensingerweerd.

Eenrum.



Zeer smalle paadjes die met lastig haakse
bochten tussen de velden door laveren.

Enkele keren verwachten we de Waddenzee te
zullen zien voorbij een volgende dijk. Dan pas
komt de zeedijk in zicht. In de één na kleinste
versnelling klimmen we er op, om er dan te
voet weer aan de achterzijde af te lopen.

Voor ons liggen de nu droge kwelders en
daarachter de blubberlanden.

Uitgestrekte aardappelvelden..

De  Waddenzee.



Zeekraal, Salicornia europaea..

Zeealsem, Artemisia absinthium.

Lamsoor, Limonium vulgare.



Via een goed droog pad leggen we dan door die kwelders de laatste meters
naar het zeewater af. Scholeksters trekken krijsend hun rondjes en jagen
zodoende ook andere vogels voor hen uit. Onder andere een heel grote
zwerm spreeuwen, die tegen het water aanzat.

We fotograferen nog wat typische planten hier en rijden na een lunch op de
dijk terug naar Groningen.

Groep wadlopers.

Tuinbalsemien, Impatiens balsamina.



Winsum.



Wel via een andere weg! Via Westernieland naar Baflo en Winsum. Ik heb
mijn stuur laag gezet om het windvangen te reduceren. In Winsum nemen
we plaats op het terras van de Gouden Karper en drinken er een heerlijk glas
wit bier. Ik praat even met de terraswacht in de deuropening. Is die school
ooit een stationsgebouw geweest? (Niet dus.) Die puinhoop in de bebouwing
rechts naast de school ligt er al lang. De gemeente is er nog niet uit, wat
daar mee te doen.

Wanneer we weer doorrijden willen wissel ik nog enkele filosofische
waarheden met twee snorremannen op het terras. “Ik ben blij, wanneer ik ze
bij iemand kwijt kan.” No1 kent antiquair Baselmans in Waalre, Aalst dus. Of
wij naar Amersfoort willen? Nee dus. Groningen is vandaag ver genoeg. Zelf
hadden ze ook niets met Amersfoort. “Houdoe”, zing ik tenslotte en zwaai de
fiets achter Tineke aan.
Het enige interessante tot Groningen is de brug met zicht op de
Martinitoren. In Groningen fietsen we via de parken van de Boteringe- en
Kruissingel zuidwaarts. Op goed geluk draaien we de stad door naar de
camping. Een afgesloten brug over het Hoendiep geeft nog enige vertraging,
maar dan komen we weer op bekend terrein. Tegen vijf uur zijn we dan op
de camping terug. We hebben vandaag 76,46 km gefietst!



Ik vang het water uit mijn neus op terwijl ik het verslag bijschrijf. Tineke
probeert haar boek Backpack van Emily Barr duttend uit te lezen.
‘s Avonds gaan we eten  op het terras van het campingrestaurant. Het
meisje dat moet bedienen heeft er duidelijk nog niet veel kaas van gegeten.
Ze loopt redelijk veel af en aan, maar wel zeer inëfficient.
We eten beiden champignonsoep (die van Tineke is niet warm genoeg). Met
het wit bier heeft zij de pech dat die van haar lauw is. Met die van mij is
niets mis mee. Dus wisssel ik de helft zodat allebei een redelijke
temperatuur hebben.
Tineke heeft verder een vegetarische groentenkoek met stokbrood, ik cordon
blue met een reuze schotel gefrituurde aardappelschijfjes. Dat smaakt goed.
(Die aardappels zijn uitstekend. Het is hier dus een goed aardappelgebied.)
Een 2e flesje bier wil Tineke alleen wanneer het goed gekoeld is. Met als
gevolg dat die lang wegblijft en dan nog steeds niet goed gekoeld is. Dus
wordt die gauw naar Nart doorgeschoven en neemt Tineke een glas droge
witte wijn. Intussen is de receptie weliswaar gesloten, maar blijven de
nieuwe gasten toestromen. Die staan dan te twijfelen voor een gesloten
deur. Tot de beheerder komt om met ze een deal te sluiten. Morgen vroeg
alsnog aanmelden, om negen uur dus. Dat kan daar wel eens erg druk
worden.

Terug bij de tent doen we onze superlatieven evaluatie van de afgelopen
week.
Tineke heeft dan Niels ge-SMS-t en Trienco gebeld dat we een dag eerder op
huis aan gaan. Dat mag wel.
Ik ga er weer eens vroeg in met een flinke stapel Tempo-doekjes.

Zaterdag 8-7-2006. Terug naar huis.
Het regende een paar keer deze nacht, maar niet veel. Die twee jonge
stelletjes naast ons bleven tot zo’n half zes doorkleppen!
‘s Morgens voel ik me nog niet erg goed. Het blijft snotteren. We ontbijten
en beginnen de zaak weer in te pakken. Zo is het 10 uur als we de camping
afrijden naar het station. De kaartjes worden gepind en we kunnen direct
instappen. Voor de overstap in Zwolle hebben net te veel tijd nodig, zodat
we bijna 3/4 uur moeten wachten op de volgende. Ook hierin is plaats
genoeg. Vanwege werkzaamheden na Zutphen blijft deze trein daar. We
moeten gelukkig de goede kant uit naar Oldenzaal dus. Lochem is nu de
eerste stop van het boemeldieseltreintje. Dan rest ons 6,5 km naar Trienco
en Ineke. We blijft deze hele morgen droog. De zon schijnt af en toe. We
dinken een glaasje ranja, pakken de fietsen af, zetten ze op de twinny load
en rijden dan rond twee uur op huis en andere avonturen aan.

Station Lochem.
Grote lisdodde, Typha  latifolia.


