Leuk dat je meedoet aan de MaRun Puzzeltocht! Op de 2e bladzijde vind je 23
vragen waarop je het antwoord kan vinden langs de route. Vul de antwoorden
van de vetgedrukte vragen in en je krijgt een slogan te lezen. Op het kaartje kan
je zien waar je de antwoorden op de vragen ongeveer kan vinden.
-

-

De start van de speurtocht is bij de Parkeerplaats Marumerlage (bij 1 / 2 op het kaartje).
Vanaf de parkeerplaats vertrek je richting de vogelkijkhut. De route gaat volledig rond de
Marumerlage waardoor het einde ook weer op de parkeerplaats is.
De route is 4,5 km en is op enkele plekken erg drassig. Trek daarom laarzen of andere goede
schoenen aan.
Je bent in een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Neem je formulier en andere dingen weer
mee. Laat geen rommel achter.
Let op bij de afrastering. Hier staat stroom op.
Geef elkaar de ruimte en hou minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Kies een ander moment
mocht het te druk zijn.
Kijk af en toe om je heen en geniet van de omgeving.

Vraag 1: Je staat met de rug naar de weg. In het hek voor je staat een logo. Van
welke organisatie is dit logo?
Vraag 2: Ga door het hek richting de vogelkijkhut. Aan het hek staat een bord van
Staatbosbeheer. Lees de tekst hardop. Hoeveel minuten staan in de tekst?
(cryptisch)
Vraag 3: Na ca 100 mtr staat rechts op het gele bord een letter. Welke letter kan je hier nog meer
van maken?
Vraag 4: Wat werd er verbouwd op het land aan de overkant van de sloot ?
Vraag 5: Welk dier zie je niet maar is wel zichtbaar aanwezig?
Vraag 6: Hoeveel planken zitten er in de vogelkijkhut?
Opdracht: Vindt de MaRun pijlen in de vogelkijkhut en maakt daartussen een mooie foto van jezelf!
Deel de foto op Facebook of Instagram met #OmmetjeMaRun
Vraag 8: Welke gemeente op het bordje boven in de vogelkijkhut bestaat niet meer?
Vraag 9: Op een paaltje aan de linkerkant 2 kleuren. Welke kleur krijg je als je deze 2 kleuren
mengt?
Vraag 10: Na ca 100 mtr zie je een gemaal aan de rechterkant. Hoe krijgt het gemaal zijn energie?
Vraag 11: Vlak voordat je het pad linksaf vervolgt zie je op de hoek een blauwe paaltje en daarbij een
nummer op een klein geel plaatje. Hoeveelste letter van het alfabet is dit?
Vraag 12: Rechts over de sloot ligt een loopplank. Van welk materiaal is dit gemaakt? Ijzer en ….?
Vraag 13: Het klaphekje aan de linkerkant links staat op slot. In welk land is dit hangslot gemaakt?
(Let op! Er staat stroom op het schrikdraad.)
Vraag 14: Aan de overkant van de sloot staan drinkbakken voor koeien. Hoeveel drinkbakken zie je
totaal aan de route staan?
Vraag 15: Rechts in het land zie je bomen in een rij staan. Hoe wordt deze rij genoemd?
Vraag 16: Hoe hoog (NAP) is het waterpeil?
Vraag 17: Aan de rechterkant zie je een MaRun pijl hangen. Wat voor toren zie je in de richting van
pijl?
Vraag 18: Je loopt op de route langs verschillende hekken. Welke letter is hierin verwerkt?
Vraag 19: Uit hoeveel draden bestaat de afrastering?
Vraag 20: Welke dieren zie je aan de overkant van de weg lopen? Wilde…
Vraag 21: Hoeveel bomen staat er tussen de weg en het water vanaf het klaphekje tot de
parkeerplaats?
Vraag 22: Kijk goed om je heen. Wat is de 2e radiozender op het bordje?
Vraag 23: Wat staat er op het gele ronde bord aan de andere kant van de snelweg?
Vraag 24: Hoeveel km is het vanaf hier heen en weer naar Groningen?
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Stuur deze slogan met je adres in een mail naar info@marun.nl of een DM via Instagram / Facebook
en je krijgt een MaRun medaille. Los jij de puzzel voor ons op?

