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Routebeschrijving wandelroute Tinallinge Onderdendam 20 km
RA= Rechtsaf LA=Linksaf
RD= Rechtdoor TE= terug
Startlocatie en finish Ubbo J. Mansholtplein Winsum (locatie NS Station en Busstation).
Extra vermelding in de tekst.
• Cultuurhistorische gebouwen en landschap aangeduid met kleine letter.
• Horeca inspringend in de tekst.
Infobestand.
Download het infobestand. Hier vindt u uitgebreide informatie over de cultuurhistorie en het eeuwenoud
landschap. De volgorde is exact gelijk aan de volgorde in deze routebeschrijving.
1. RA. Staand met de rug naar het station op het Ubbo Mansholtplein slaan we rechtsaf.
2. RA. Na 25 m. Rechtsaf het voetgangersgedeelte van de tunnel onder het spoor door inslaan.
3. LA. Meteen na de tunnel linksaf de fruitboomgaard de Appelhof inslaan.
a. Boomgaard de Appelhof
b. Restant Borg Ripperdaheerd
4. RA. Aan het eind van de fruitboomgaard rechtsaf ‘ t Oldehof inslaan.
5. RD. Waar de Oldehof een bocht naar rechts maakt rechtdoor het voetpad inslaan.
6. RD. Het voetpad gaat over de de weg Peerdewask.
7. RA. Het eerst volgende voetpad aan uw rechterzijde inslaan.
8. RD. Aan het einde van dit voetpad rechtdoor het Voorwerk/Munsterweg inslaan.
9. RD. Bij de kruising met de Meeden rechtdoor gaan Lombok inslaan.
10. RD. Na de manege gaat de Munsterweg over in een fietspad.
c. Munsterweg; een meer dan 1000 jaar oude weg.
11. RD. Bij de brug over de Oude Ae rechtdoor.
d. Oude Ae
12. RD. Daar waar de weg een bocht naar rechts maakt rechtdoor het fietspad kiezen.
13. LA. Aan het eind van het fietspad Linksaf de Ouden Bosch (gelijknamig aan de nabij gelegen boerderij)
inslaan.
14. RD. Bij de kruising met de Trekweg rechtdoor het voetpad inslaan.
15. RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Uiterdijk langs het Winsumerdiep inslaan.
e. Onderdendam; een voormalig bestuurscentrum van rechtspraak en waterbeheer. Meerdere
woningen en gebouwen getuigen daarvan.
16. RD. Bij de brug rechtdoor de weg langs het water (Uiterdijk) vervolgen.
17. LA. Bij de Molen linksaf de brug nemen en de Grote Haver inslaan.
Horeca : Restaurant in de Molen
18. RD. Op de t-splitsing met Boterdiep ZO.
19. RA. Op de t-splitsing rechtsaf het voetpad naar de fiets/voetbrug (Hoogholtje) nemen.
20 . RA. Na de brug rechtsaf de Bedumerweg inslaan.
d. Geref. Kerk in Amsterdamse School stijl. Dagelijks te bezoeken van 10.00-17.00 uur
21. RA. Bij de t-splitsing met de Achterweg en de brug over het Winsumerdiep nemen.
22. LA. Meteen na de brug linksaf de Molenpad inslaan.
23. RA. Dan rechtsaf de Rodeweg inslaan.
24. RD. Bij de volgende kruising rechtdoor de Warfumerweg inslaan.
25. RA. Na 10m na Huisnr 27 rechtsaf het voetpad naar het bos inslaan.
26. RA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan..
27. RD. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden recht doorgaan.
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28. LA. Op de volgende t-splitsing van voetpaden linksaf slaan.
29. RA. Op de eerst volgende t-splitsing van voetpaden rechtsaf slaan.
30. RA. Aan het eind van het voetpad rechtsaf de Warfumerweg inslaan.
31. RA. Bij de eerst volgende boerderij aan uw rechterhand het pad langs de boerderij inslaan naar het
verdwenen dorp Menkeweer.
e. Menkeweer.
32. TE. Terug naar de Warfumerweg lopen.
33. RA. De Warfumerweg vervolgen die even later overgaat in de Onderdendamsterweg.
34. LA. Na de brug linksaf het fietspad inslaan langs de Rasquerdermaar inslaan.
f. Groninger gedichten onderweg op de groene borden.
35. LA. Aan het eind van het fietspad linksaf de Tinallingerweg inslaan. Let op men kan hier hard rijden!
h. Voormalig borgterrein Ter Weer nu boerderij ter Weer.
36. RA. Na 50m rechtsaf de Tjarda van Starkenborgweg inslaan.
i. Tinallinge is een prachtig voorbeeld van een Wierdedorp met boerderij-uitgang naar de Ossegang
37. RD. In de bocht rechtdoor het voetpad Gruijsweg inslaan.
j. (Groninger) Poëzie op de groene borgen onderweg.
38. LA. Op de t -splitsing linksaf de Tjarda van Starkenborgweg inslaan.
39. LA. Het voetpad langs de kerk inslaan.
k. Onze Lieve Vrouwekerk Tinallinge.
40. RA. Aan het eind van het voetpad de Tjarda van Starkenborgweg inslaan.
41. RD. Bij e kruising en het voetpad inslaan (Ossegang).
42. LA. Aan het eind van het voerpad linksaf de Abbeweersterweg inslaan.
43. RA. Aan het eind van de Abbeweersterweg rechtsaf de Onderdendamsterweg inslaan.
44. LA. Bij de rotonde rechtsaf slaan de Geert Teislaan inslaan.
45. LA. Op de t-splitsing linksaf de Geert Teislaan vervolgen.
46. LA. Op de t-splitsing linksaf de J.H. Neuteboomlaan inslaan.
47. RA. Na Huisnr 6 rechtsaf het voetpad inslaan en over de Jacob Rietemabrug gaan.
48. RA. Na de brug rechtsaf de Johan Dijkstrasingel inslaan.
49. RA. Na huirsnr. 64 rechtsaf het voetpad inslaan en over de Palettil gaan.
50. RD. Na de brug rechtdoor gaan de George Martenslaan inslaan.
51. LA. Op de kruising linksaf De Ploeg inslaan.
52. RA. Na de brug over het Winsumerdiep rechtsaf slaan de Trekweg naar Onderdendam inslaan.
53. RD. Waar de trek weg naar links een bocht maakt na de spoorwegovergang rechtdoor het voetpad naar de
Jeneverbrug inslaan.
l. Jeneverbrug.
54. RA. Rechtsaf de Jeneverbrug (voet- en fietsbrug) overgaan.
55. LA. Op de kruising Haven-Oosterstraat linksaf de Oosterstraat inslaan.
56. LA. Op de kruising met de Hoofdstraat Obergum linksaf de brug de Boog overgaan.
Cafe J&A; cafe, restaurant en terras
•
Herberg de Gouden Karper; Cafe restaurant en terras.
•
The Jolly Cat.
•
Snackbar het Centrum (even verder op het plein)
•
Bistro De Refter.( even verder op het plein)
•
m. Voormalig gemeentehuis en thans biologische winkel Fluitekruid.
n. Voormalig lagere school thans Bibliotheek infopunt VVV
57. LA. Op het dorpsplein linksaf de Hoofdstraat Winsum inslaan.
o Voormalig Dominicaner Klooster
p. Jacobijnenhuis.
58. LA. Op de t-splitsing linksaf de Hoofdstraat vervolgen.
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59. LA. Na 15m linksaf de Kerkstraat inslaan.
q. Molen De Vriendschap
60. RD. De toegangspad naar en langs de kerk inslaan.
r. Torenkerk
s. Pastorie.
61. RA. Aan het eind van het voetpad langs de kerk en school rechtsaf de Borg weg inslaan.
62. Eindbestemming NS Station.

