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Infobestand wandelroute Onderdendam Tinallinge.

a. Boomgaard de Appelhof.
In deze hoogstam fruitboomgaard staan 130 fruitbomen met 50 verschillende cultuurhistorische waardevolle
fruitrassen. Dit gedeelte is bewaard gebleven na de realisatie van de wijk Ripperdaheerd (1977) van een
oorspronkelijk 3x zo grote productieboomgaard. De buurt onderhoudt samen met vrijwilligers deze
boomgaard met een zeisteam en een snoeiteam.
b. Restant Borg Ripperdaheerd.
De gracht om de Ripperdaheerd, met als functie een woonboerderij is het restant van de oostelijke
Ripperdaborg. Begonnen al rond het jaar 1000 als een voorwerk van het klooster van Werden (Duitsland). In
1569 is hij al ‘destrueert’ en waarschijnlijk nooit hersteld. In 1602 wonen op de borgstede op een klein
heem in een hutje Johan Backer en zijn vrouw Grete. Ze zijn oud en arm en niet meer in staat zonder hulp
hun vervallen huisje te herstellen. Ze vragen dan aan het stadsbestuur van Groningen, die de borg had
opgekocht om de macht van Winsum en Ripperda in te perken, de stenen die nog in de grond zitten te mogen
gebruiken tot opbouw van hun huisje.
c. Munsterweg; een meer dan 1000 jaar oude weg.
De iets ten zuiden van de Trekweg naar Onderdendam liggende oude Munsterweg stamt uit de elfde eeuw en
is daarmee een van de oudste, zo niet de oudste nog bestaande kleiweg van de provincie Groningen. De weg,
die op zestiende- en zeventiende-eeuwse kaarten van de provincie Groningen 'Heerenwech na Onderdendam'
wordt genoemd, vormde de eens voor Winsum zo belangrijke oost-westverbinding tussen het Hunzegebied
en het Fivelgebied. Winsum heeft er zijn markt-, munt- en tolrecht in 1057 aan te danken. De weg is daarom
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en vanwege zijn gaafheid een heel belangrijk, karakter bepalend element in het oude Winsumer
cultuurlandschap. Hij bepaalt in feite mede de identiteit van dit historische landschap.
d. Oude Ae.
De Oude Ae is een watergang en vormt de grens tussen de voormalige gemeenten Bedum en Winsum.
Het water was oorspronkelijk van grote betekenis voor de afwatering, maar dat is in de loop van de tweede
helft van de 20e eeuw steeds minder geworden. Nu watert slechts een gedeelte ten oosten van de
spoorlijn Adorp - Roodeschool tussen de dorpen Adorp en Sauwerd af op de waterloop.
De naam betekent letterlijk het oude water. Het water wordt afgewaterd op het Winsumerdiep.
Langs het Winsumerdiep en de Oude Ae zijn veel weilanden afgetiggeld voor de baksteenfabrieken die
langs het Winsumerdiep stonden. De typisch rode steen van de die fabrieken werd veroorzaakt door het
ijzerhoudend klei. Op de hoogtekaart is ook goed te zien dan weilanden werden afgetiggeld. Zo’n 50 cm
werd er dan afgehaald nadat eerst de bovenlaag er werd afgehaald.
e. Onderdendam; een voormalig bestuurscentrum van rechtspraak en waterbeheer.
Onderdendam ligt op een kruispunt van wegen en kanalen en fungeerde daarom lange tijd als centrumplaats.
Het Warffumermaar gaat er naar het noorden (Warffum, Baflo), het Boterdiep naar het oosten
(Middelstum, Stedum, Uithuizen) en naar het zuiden (Bedum, Groningen), het Kardingermaar naar het
zuidoosten (Thesinge) en het Winsumerdiep naar het westen (Winsum, Leens, Ulrum). Vanwege de ligging
aan waterwegen is daarom in 1660 Het oude waterschapshuis (zichtbaar vanaf de brug over het
Winsumerdiep) of Zijlvesthuis er gebouwd.
Dit monument is een blokvormig pand met verdieping onder hoog schilddak met twee hoekschoorstenen
waarop pyramidevormige kappen. Omlijste ingang met bovenlicht. De vensters van 18e eeuwse
roedeverdeling voorzien. Terzijde schuurgebouw onder zadeldak tegen topgevel. Tot de inventaris behoort
een zeer rijk gesneden 18e eeuwse schouwboezem met schilderstuk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed)
De oudste vermelding van Onderdendam is Uldernadomme (1252). Dit betekent waarschijnlijk 'een in het
onland (= moeras) aangelegde dam'. Deze naam heeft een parallel in de naam van de
nabijgelegen wierde van Onderwierum, Uldernawerum (1376) of Undernawerum (1386), die kennelijk
genoemd is naar hetzelfde onland. De latere naamvorm Onderndamme komt voor het eerst in 1323 voor.
Het dorp heeft vroeger een rechtbank (kantongerecht) en de bijbehorende gevangenis gehad. De gevangenis
is nog als uitbouw zichtbaar bij het huis bij de brug over het Winsumerdiep.
d. Geref. Kerk in Amsterdamse School stijl. Dagelijks te bezoeken van 10.00-17.00 uur.
In 1932 krijgt architect Albert Wiersema uit Bedum de opdracht een nieuwe kerk te bouwen voor de
gereformeerde gemeente. Het gebouw waar vanaf 1914 gekerkt wordt, is te klein geworden voor de snel
groeiende gemeente. Wiersema ontwerpt een zaalkerk waarin de invloed van de Amsterdamse school-stijl
duidelijk zichtbaar is. Het waaiervormige bankenplan met houten banken is daar een goed voorbeeld van,
evenals het met hout betimmerde paraboolgewelf, het podium met daarop de kansel, en de glas-inloodramen. Het interieur verkeert grotendeels in originele staat. Bijzonder is ook de hoge toren met
mijtervormige bekroning. Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Zie verder: kerkonderdendam.nl/
Adres: Bedumerweg 34, Onderdendam
e. Menkeweer.
Menkeweer is een gehucht in de gemeente Het Hogeland in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt
even boven Onderdendam aan de Warffumermaar. Vroeger stond er een kerk. Tegenwoordig resteert alleen
nog het kerkhof. Naast het kerkhof staat de vroegere weem, boerderij Menkeweer.
Even boven het gehucht ligt de Scheeftil over de Delthe of Usquerdermaar. Aan de westzijde van het
Warffumermaar staat de poldermolen De Zilvermeeuw, een achtkante bovenkruier uit 1870. Iets meer naar
het dorp staat het monumentale huis Molenkom waarvoor zich een hoogholtje (Menkeweersterholtje) over
het Warffumermaar bevindt.
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Menkeweer is ontstaan rond een wierde, die waarschijnlijk werd opgeworpen rond de jaartelling. De eerste
keer dat de plaatsnaam met zekerheid voorkomt is als Menekingwerve in 1329 (afschrift uit 1394); in 1378 is
sprake van het kerspel Mendekingawere. De naam betekent iets als de 'opgeworpen hoogte (wierde, werd,
werfe) van de lieden van Menneke’.
f. Groninger gedichten onderweg op de groene borden.
h. Voormalig borgterrein Ter Weer nu boerderij ter Weer.
In 1662 wordt voor het eerst geschreven over de borg Ter Weer. De borg was tot 1671 eigendom van de
familie van Starkenborgh, hoofdeling van Tinallinge, en daarna tot aan de afbraak rond 1720 van Pompeius
Gruys. Op deze plaats is de huidige boerderij Ter Weer gebouwd.
i. Tinallinge
Tinallinge is een prachtig voorbeeld van een Wierdedorp met boerderij-uitgang naar de Ossegang.
De vrij omvangrijke wierde van Tinallinge is vermoedelijk 500 jaar voor Christus ontstaan. Het totale
oppervlak is ongeveer 6 hectare en omsloten door een deels origineel ossepad. Het hoogste punt ligt
ongeveer 3,70 boven NAP. Grote delen van de wierde zijn onbebouwd en sinds het begin van de 20 e eeuw is
er nauwelijks nieuwbouw gepleegd. De wierde is in 2003 een rijksmonument geworden.
j. (Groninger) Poëzie op de groene borden onderweg.
k. Onze Lieve Vrouwekerk Tinallinge.
Bij de ingebruikname lang geleden was een vertegenwoordiger van de de bisschop van Münster aanwezig.
Als teken van wijding zijn wijdingskruizen aangebracht. Omstreeks het jaar 1965 zijn ze bij een
schoonmaakbeurt aan het licht gekomen. Recentelijk zijn in het koor ook andere eeuwenoude
muurschilderingen ontdekt. Eeuwenlang was er in de kerk geen interieur aanwezig. Geen meubilair en ook
geen kachel. Tijdens de dienst stonden de mensen. De lege ruimte had wel een andere functie. In tijden van
rampspoed, zoals overstromingen, was het een vluchtplaats voor mens en dier.
De Protestantse Gemeente Baflo, waar Tinallinge onderdeel van is organiseert maandelijks een dienst in de
kerk. Voor de rest staat de kerk vaak leeg, maar ze is wel vrij te bezichtigen.
Sleuteladres(sen):Roordaweg 10; tel. 0595-423891;
Openingstijden: tot 28 oktober van 10.00-17.00 uur
l. Jeneverbrug.
Winsum en Obergum waren van oudsher door 2 bruggen over het Winsumerdiep met elkaar verbonden. De
Boog en de Jeneverbrug. De Jeneverbrug is een hoge voetbrug een hoogholtje. De naam hangt samen met
een voormalig cafe op de hoek Havenstraat, vanwaar Obergumers soms ietwat aangeschoten terugkeerden
naar huis aan de overkant. Vanaf de Jeneverbrug kijk je in oostelijke richting uit op de haven van Winsum. In
westelijke richting heb je een mooi zicht op de oplopende wierde van Winsum met de kerk en beide molens.
Aan het eind van de haven, vlak voor de spoorbrug ligt de Helling. Dit is de voormalige scheepswerf met
dwarshelling waar voornamelijk vrachtschepen werden gebouwd.
m. Voormalig gemeentehuis en thans biologische winkel Fluitekruid.
Het gemeentehuis werd in 1907 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en heeft daarnaast
Jugendstilelementen. Winsum beschouwde zichzelf als hoofdplaats van de streek. Eind 19e eeuw vroeg de
gemeente daarom een wapen aan dat afgeleid was van het zegel van Hunsingo. Dit oude gemeentewapen is
nog steeds te zien boven de toegangsdeur. In het torentje hangt een carillon. Het pand werd slechts tot 1942
als gemeentehuis gebruikt.
n. Voormalig lagere school thans Bibliotheek infopunt VVV.
Rondom het dorpsplein staan divers historische panden. Zoals het opschrift op de gevel al verraadt was de
huidige bibliotheek en VVV infopunt van oorsprong een openbare lagere school
Deze school werd in 1882 gebouwd in eclectische stijl, een bouwstijl waarin verschillende stromingen
werden gecombineerd.
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o Voormalig Dominicaner Klooster.
In 1948 en 1949 zijn er diverse skeletten gevonden bij graafwerkzaamheden aam de molenstraat. Het bleek de kerkhof
van het Dominicanerklooster te zijn. De Dominicaner orde was ene bedelorde die zich alleen maar vestigden waar wat
te bedelen viel zoals in steden of plaatsen met veel handel of plaatsen met marktrechten.
Zie volgende pagina voor meer info over het Dominicanerklooster.

p. Jacobijnenhuis.
Het Jacobijnenhuis ligt op het hoogste punt van de Winsumer wierde, tussen de beide molens. Bij de restauratie bleek
dat delen van het huis nog aanzienlijk ouder zijn. Lange tijd – van de 13e tot de 16e eeuw – heeft in Winsum een
Jacobijnenklooster ( synoniemen met Dominicanerklooster en Predikheren) gestaan. Na de opheffing van het klooster
werd het namelijk tot de grond toe afgebroken. Bij het begin van de restauratie ontdekten bouwhistorici in de zuidmuur
van het pand de sporen van kloostervensters. Nader onderzoek – ondermeer naar de roze verf op het pleisterwerk –
toonde aan dat het hier om 13e of 14e eeuwse vensters moet gaan. Eén van deze vensters is – hoewel uiteraard dicht
gemetseld – nog vrijwel gaaf. Daarnaast werden de restanten van nog zes van deze vensters aangetroffen. Een gebouw
dat in die tijd zeven van deze vensters had, moet een belangrijk gebouw zijn geweest. Hoewel de bewijsvoering niet
sluitend is te krijgen, lijkt het aannemelijk dat het gebouw onderdeel heeft uitgemaakt van de kloostergebouwen: als
huis van de prior, als gastenverblijf, eetzaal o.i.d. Na de vondst van deze kloostervensters werd de restauratie enkele
maanden stil gelegd voor opgravingen. Bij die opgravingen werden tal van voorwerpen aangetroffen uit verschillende
periode’s. Met name werden veel gebruiksvoorwerpen (of restanten daarvan) gevonden in gedempte waterputjes.
Wanneer er geen andere expositie plaatsvindt, worden deze vondsten tentoongesteld in de vitrines van het
Jacobijnenhuis. In 2003 werd de restauratie voltooid.
q. Molen De Vriendschap.

De molen is gebouwd in 1785 in Mensingeweer en verplaatst naar Winsum in 1801. Deze molen is daarmee
een van de oudste nog bestaande molens in Groningen. De molen is waarschijnlijk destijds als pelmolen is
gebouwd. Omdat de molen puur voor het pellen van gerst diende ontbreekt de steenzolder.
Bij sterke wind ging in 1935 tijdens het pelwerk een roede kapot. In 1941 werden de pelstenen verwijderd en
gebruikt in de mechanische pellerij De Vriendschap in Hoogezand. Nadien is in de molen op de plaats van de
pelstenen een koppel maalstenen aangebracht. De maalstoel staat echter zover uit het hart van de molen dat
er geen gebruikelijke overbrenging van spoorwiel (Gronings; takrad) naar maalspil kon ontstaan. Er kwam
een tussenrad; de maalstenen worden nu via een stiekelrad, een tussenschijfloop en een lange spil
aangedreven. Door dit unieke tussenrad draait de maalsteen andersom.
Een roe heeft Van Bussel-stroomlijnneuzen met remkleppen en de andere roe is Oud-Hollands opgehekt,
echter beide roeden zijn voorzien van zelfzwichting.
De molen was in eigendom van de Gemeente Winsum tot dat de Molenstichting Winsum het beheer in
1992 overnam. De laatste restauratie was in 1975/1976.
Openingstijden; zaterdags van 10.30 tot17.00 uur. De vrijwillige molenaar vertelt u graag over de
interessante constructiedetails van de Vriendschap
Technische gegevens:
• 8-kante stellingmolen op lage stenen onderbouw met stiepen,stellinghoogte 7.80 meter,
• korenmolen, zelfzwichting ,
• Van Busselneuzen ,op twee roeden met neusremkleppen op een roede.
r. Torenkerk.
De Torenkerk staat, anders dan in veel andere wierdedorpen, niet in het midden van de wierde, maar tegen de oostflank
ervan. Lang is gedacht dat dit kwam doordat het klooster al op de wierde stond en er voor de kerk dus geen plaats meer
was. Later bleek dat er hier al een kerk stond voordat het klooster werd gebouwd. Het oostelijk deel van het dorp
Winsum met landerijen behoorde in de 9e eeuw aan de abdij ban Werden aan het Roer(Duitsland), die door d
missionaris van deze streken Liudger was gesticht. Het oudste gedeelte van de Torenkerk is gebouwd in de 11e eeuw.
Dit deel is nog steeds herkenbaar aan de grijze stenen in de zuidgevel. De zgn. tufsteen die uit de Eifel werd
aangevoerd. Tufsteen is van vulkanisch gesteende dat ook gezaagd kan worden; de latere gebakken kloostermoppen
namen het formaat aan van de tufstenen.
De torenspits en de zandstenen hoekblokken dateren uit de 17e eeuw. Opvallend is de houten buitentrap met bordes en
toegangsdeur. De precieze reden van deze deur op hoogte is niet bekend. Mogelijk was de ruimte achter de deur een
toevluchtsoord in tijden van oorlog of nood. De windvaan op de toren en de zandstenen rozet boven de toegangsdeur
dragen het wapen van de stad Groningen. Dit verwijst naar de periode na 1580 waarin Groningen het dorp Winsum ging
overheersen.
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WA A R

L AGEN DE

K LO O S T E R G E B O U W E N ?
Kloostergebouwen
Binnenkerkhof
Ten noorden van de kloosterkerk zou het binnenkerkhof
gelegen kunnen hebben, de plaats waar uitsluitend de mannelijke bewoners ter aarde werden besteld. Dit binnenkerkhof kan zich, deels onder de huidige bewoning, in westelijke richting hebben uitgestrekt, wellicht tot aan en mogelijk
tot op het huidige Dorpsplein.

Indien het binnenkerkhof, zoals hier verondersteld, aan de
noordzijde van de kerk heeft gelegen, impliceert dit ook, op
grond van de conventies die de dominicanen in acht namen
bij de bouw van hun kloosters, dat de eigenlijke kloostergebouwen ook daar gelegen moeten hebben. Min of meer
aansluitend op de kerk zouden deze dan te zoeken zijn aan
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Jacobijnenhuis
Mogelijk heeft ook het,
van oorsprong grotendeels
middeleeuwse Jacobijnenhuis (Hoofdstraat-Winsum
Havenstraat nog enigerlei
connectie gehad met het
klooster.

Kloosterkerk
De drie oost-west lopende puinbanen
in de noordzuidtak van de Molenstraat en de aard van de bouwrestanten zouden erop kunnen wijzen dat wij hier te doen hebben
met de funderingsrestanten van twee of drie muren van de
kloosterkerk van het Jacobijnenconvent. Zoals reeds opgemerkt, sluiten de ligging en richting van deze puinbanen
aan op een drietal recentere oost-west lopende, langgerekte
perceelgrenzen, nl. die van de kavels van de huizen en tuikerken zal ook de Winsumse kloosterkerk in west-oost
richting gebouwd zijn geweest.

Buitenkerkhof
Ten zuiden van de kloosterkerk lag waarschijnlijk het buitenkerkhof, de plek waar mannen en
vrouwen, leken dus, die op enigerlei wijze met
het klooster en de dominicanen verbonden waren,
begraven werden. Hoever het buitenkerkhof zich
precies heeft uitgestrekt is moeilijk te zeggen, maar
er zijn aanwijzingen dat het zich voortzette in zuidelijke richting.
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s. Pastorie.
Omschrijving Voormalige PASTORIE uit 1887 op nagenoeg vierkante plattegrond, opgetrokken in een roodbruine baksteen, met alleen aan de voorzijde een gepleisterde plint onder een gepleisterde cordonlijst. Het
afgeknotte schilddak is deels gedekt met een zwart geglazuurde Friese golfpan en deels met een muldenpan
en heeft vier gemetselde nokschoorstenen en een kroonlijst. T-vensters onder een segmentboog met
gepleisterde sluitsteen geleden de gevels. Op de hoeken van de gevels gemetselde pilasters.

