
Van Glinz tot Daamwandeltocht. 
 

Datum: 14 november 2015 

Locatie: Partycentrum Klein Italië 

  Allesmaweg 2 

  9908 PD Godlinze 

Afstanden: 25 en 40 km 

 

 De startlocatie van deze wandeltocht is in het Partycentrum Klein Italië. Helaas is er niet veel 

parkeergelegenheid in Godlinze aanwezig; aan de doorgaande weg kan bij de sportvelden 

geparkeerd worden en aan één kant van de weg, in het dorp kan het best aan de Allersmaweg en bij 

de speeltuin geparkeerd worden.. 
 
In het partycentrum is het Italiaans restaurant Dell ‘Arte gevestigd. De huidige eigenaar Roberto 
Santanera mocht zich in 2012 de Meest Markante Horecaondernemer van de provincie Groningen 
noemen.  Met veel passie, temperament en verse ingrediënten bereidt hij voor u de meest eerlijke 
en heerlijke lekkernijen. Het restaurant ademt een middeleeuwse en kloosterachtige sfeer uit. Deze 
sfeer is ook weergegeven op het schilderij “La nostra vita” met de kinderen Santanera in een 15e 
eeuws tafereel. De locatie van Santanera is zo’n 45 jaar geleden opgebouwd door vader Bruno 
Santanera, die bekend werd als marmerkoning door de beeldentuin, enkele zonen van Bruno hebben 
het stokje overgenomen zo runt zoon Roberto het restaurant en de zonen Oresto en Renato beheren 
het Keuken- en Marmercentrum. 
 
Over de Wandeltocht: Glinz is het Groninger woord voor Godlinze en Daam staat voor Appingedam.  

Godlinze is een wierdedorp en ligt aan het 
eind van het Godlinzermaar (een maar is 
een klein Gronings binnenwater). De 
wierde(terp) is één van de hoogste 
wierden in de provincie Groningen. 
De 25 en de 40 km route gaat in het begin 
over een oud kerkpad waar in 1919 door 
opgravingen een middeleeuws grafveld 
werd blootgelegd.  

 

 

 

Na Losdorp is de splitsing van beide afstanden, de 25 km route gaat via een mooi kronkelweggetje 
naar Holwierde, de 40km route gaat via Spijk waar Na het verlaten van Godlinze voert de route de 
wandelaars via Losdorp naar Spijk. In Spijk staan vooral langs ’t Loug een aantal interessante huizen, 
vroegere winkelpanden en cafés uit de 19e eeuw. Ook staan er de kosterij met de in 1889 
aangebouwde (voormalige) lagere openbare school en het gebouw van de spaarbank. De hervormde 
pastorie aan de rondweg dateert uit 1923 en werd gebouwd ter vervanging van een oudere pastorie. 
De koren- en pelmolen Ceres werd gebouwd in 1839 en kreeg haar naam in 1943. Ervoor staat de 
molenaarswoning. Op het hoogste punt van de wierde staat de Andreaskerk. 
Daarna gaat het op naar Bierum met de middeleeuwse Sebastiaankerk, waarvan de toren wordt 
ondersteund door een enorme steunbeer met doorgang. Deze steunbeer was oorspronkelijk bedoeld 



om de toren van de kerk te ondersteunen, maar door een fout in de fundering trekt deze de toren nu 
in feite naar beneden. 
In het volgende dorp Holwierde is voor beide afstanden de 1e rustgelegenheid en gezamenlijk gaan 
de routes naar Appingedam. Tussen Holwierde en Appingedam zie je op achtergrond de flats van 
Delfzijl, het torentje van Uitwierde een enkele bunker overgebleven van 2e wereldoorlog en het dorp 
Marsum. 
In Appingedam gelegen aan het Damsterdiep en de vroegere hoofdstad van het ommeland Fivelingo 
lopen we door het historische centrum ( Appingedam is samen met de stad Groningen een van de 
twee plaatsen met historische stadsrechten in de provincie). De bekendste bezienswaardigheden zijn 
de middeleeuwse Nicolaïkerk, het Raadhuis en boven het Damsterdiep drie hangende keukens en 
twee smalle bruggetjes. Hier hebben beide 
afstanden hun rust in het restaurant Hof van 
Daam.  
Na de rust gaan de routes na het Bolwerk elk 
weer hun eigen weg. De 25 km route gaat via 
Jukwerd, Krewerd, Arwerd weer naar Godlinze.  
De 40 km route gaat naar Wirdum waar de rust 
is in restaurant  
’t Regthuys. Het dorp Wirdum bestaat uit twee 
wierden, van elkaar gescheiden door het 
Wirdumermaar. De kerk van Wirdum ligt 
bovenop de grootste wierde en daaromheen 
ligt de oude dorpskern. 
Tenslotte gaat de route via Eenum, Zeerijp, 
Leermens weer naar Godlinze. 

Nieuwsgierig geworden naar deze tocht, kom dan op 14 november 2015 naar Godlinze en geniet van 
het Groninger landschap en de dorpen waar u doorheen komt. 

De routeontwerper Jelle Tromp. 
 
Zie voor verdere informatie ook www.mabonnevie.nl  
 


