ZIJLDIJK
• 20e-eeuwse hervormde kerk met een dakruiter een eenvoudige
gereformeerde zaalkerk uit 1886, doet nu dienst als dorpshuis
‘Fivelhoes’.
• Doopsgezinde vermaning uit 1772, nog steeds als kerk in gebruik.

WELKOM IN LOPPERSUM

• Molen de Hoop, Smydingeweg 44, open zaterdag
13.30-17.00 uur
• Baarhuisje op de algemene begraafplaats, omstreeks 1927 opgetrokken in een regionale variant op de Amsterdamse School-stijl
met zeer opvallende vormgeving en detaillering - vanwege de zeer
hoge mate van gaafheid.

Dit is niet de streek van massatoerisme of grote,
drukke gebaren. Hier hebben mensen nog tijd voor een
praatje, of een mooi sterk verhaal. In de dorpen geen
attractieparken, maar kleinschalige liefhebberijen: kleine musea, eenpersoons galeries, een Archeologisch
Informatiepunt in het dorpshuis, thee-schenkerijen, vrij
toegankelijke ‘RustPunten’ waar de koffie klaar staat
in voortuin of serre, nostalgische curiosawinkeltjes,
molens, boerderijwinkels met streekproducten, de
kasteeltuin van een statig landgoed, een begraafplaats
onder de bomen bij een kerk.

GARSTHUIZEN

een volksverhaal, van de Slochter schrijver K. ter Laan. Het gedicht
• Romanogotische Jacobuskerk (Borgweg 6) Open op zaterdag. De
staat op een plaquette voor het beeldje.
Jacobuskerk  is een middeleeuwse kruiskerk met een vrijstaande
klokkentoren. In de kerk zijn romanogotische en vroeggotische eleOOSTERWIJTWERD
menten terug te vinden. Meest opvallend in het interieur is het oude • De Mariakerk in Oosterwijtwerd is een van de oudste bakstenen
imitatiebaksteenpatroon waarmee de wanden sinds de restauratie
kerken in de provincie Groningen. Het romaanse bouwwerk staat op de
in de jaren 60 zijn beschilderd.
dorpswierde centraal in het dorp.
• In het Dorpshuis is een Archeologisch Informatiepunt (Borgweg 7)
Open op zaterdag en zondag
EENUM
• Molen “de  Leeuw” open op zaterdag in juli en augustus van 12.00-   • De IJzerbaan in het dorp is vernoemd naar de ijzeren platen die er
17.30 en als de molen draait
vroeger lagen om insporen te voorkomen wanneer er vanuit de haven
• Theeschenkerij Beeldentuin “Eenumermaar” juli/aug. za. en zon.
ijzer voor de smederij werd opgehaald.
• Op de wierde staat een kerkje uit het laatste kwart van de twaalfde
13.00 – 17.00
eeuw. De meeste Groninger kerken behoren tot de romanogotiek,
maar de romaanse kerk van Eenum is een van de uitzonderingen. Het
LEERMENS
kerkje, vermoedelijk het oudste nog bestaande bakstenen kerkgebouw
• Het dorp geniet enige provinciale bekendheid vanwege de uitdrukin de provincie Groningen. Het kerkorgel is in 1703 gebouwd door Arp
king: Hai is om Leerms kommen (Hij is om Leermens gekomen),
Schnitger.
dat wil zeggen: hij is om het dorp heen gelopen, met de spottende
betekenis: hij weet goed wat er in de wereld te koop is, of hij is door • Naast de kerk staat de vroegere 19e-eeuwse kosterij (Kerkpad 12)
met Kösters toen, een voor het publiek deels toegankelijke siertuin
schade en schande wijs geworden.
• Donatuskerk De kerk (1050), genoemd naar de heilige Donatus van
Arezzo (4e eeuw), staat op één van de hoogste wierden. In het bouw- WIRDUM
werk zijn zowel romaanse als romanogotische en gotische elemen- • Borg Rusthoven (Rijksweg 39) is een borg met voormalig tichelwerk
aan de weg langs het Damsterdiep, en ligt naast de borg Ekenstein
ten te onderscheiden. Het bouwmateriaal is gemengd: tufsteen en
• De kerk van Wirdum is een zaalkerk daterend uit het begin van de 13e
baksteen.
eeuw en had oorspronkelijk een romaans karakter.
• De oorspronkelijke ‘Leermster Stain’ verdween waarschijnlijk in
1906 bij het dempen van een dobbe op de plek waar het nieuwe café
werd gebouwd. De huidige bij de kerk is in werkelijkheid een in 1974 GARRELSWEER
• de Kloostermolen, Stadsweg 12a, open zat. 14.00 – 16.00 uur
geplaatste zwerfsteen uit Rolde.
• Bij het dorpshuis staat ‘Lubbe van Leerms’. Dit beeldje verwijst naar • Molen de Meervogel, Hoeksmeersterweg 1, open op afspraak

Het platteland biedt volop mogelijkheden om dit moois
per fiets of te voet te ontdekken. Deze folder bevat de
fiets- of wandelroute ‘Langs 7 dorpen’ (26 km.) én de
fietsroute ‘Loppersum Rondje Oost’ (40 km.)

ZEERIJP

• De Weem, Henk Helmantel, Abt Emopad 2, Open vanaf mei. Het
voorhuis van de Weem (voormalige pastorie) werd gebouwd in de
13e eeuw. Het tussenhuis en de schuur zijn van latere datum.
• Andreaskerk, Abt Emopad, Een eenbeukig kerkje, in 1239 gebouwd
door de monniken van Wittewierum
• Het oude rechthuis,  Pastorieweg 16
Aan de oostelijke ringweg (Pastorieweg) verrees vermoedelijk in
1607 een herberg met rechthuis. Het rechthuis werd geleid door
een redger, die ook huwelijksakten en boedelscheidingen regelde.
Het rechthuis bleef in gebruik tot 1749. Achter de woning bevindt
zich nu een theeschenkerij.

gemeente

WESTEREMDEN

loppersum

• Even buiten het dorp ligt de boerderij Alberdaheerd. Hier stond
vroeger een borg die bewoond werd door het geslacht Alberda. De
borg is verdwenen, maar het borgterrein, met gracht, oprijlaan en
bomen, is nog aanwezig. Tegenwoordig bevindt zich hier Sierviskwekerij Boerema, Boslaan 1. Alle dagen open van 09.30  - 18.00 uur
• Romanogotische Mariakerk (Hoofdstraat) Open op zaterdag. De hervormde kerk van ‘t Zandt dateert uit de 13e eeuw en was oorspronkelijk gewijd aan de Maria. De kerk heeft een eveneens 13e-eeuwse
vrijstaande toren met houten spits.
• Brandweerkazerne Zaandster Sik (Lissebonsepad)
Open op zaterdag.

www.loppersum.nl

’t ZANDT

• De Romano gotische Petrus en Pauluskerk (1217) is de grootste
dorpskerk van het  Noorden. Vooral de prachtig uitgevoerde gewelfschilderingen die dateren uit de laatste kwart van de 15de eeuw
verdienen de aandacht.
• In de kerk hangt een bijzonder relikwie, de legendarische ‘hoarvlecht
van Lòppersum’. Open op zaterdag.
• Koren en pelmolen de Stormvogel (Molenweg 67) 1849
• Zoutwaterbad KP Zijl 1933
• Station 1883, Spoorlijn Groningen – Delfzijl geopend in 1884
• Hotel Spoorzicht & Spa, Molenweg 11,  Neoclassicistisch, 1886,
draaie Jugendstil-schilderingen bij de ingang

info@topvangroningen.nl
www.eemsdelta.groningen.nl
© Stichting Top van Groningen
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Spijkstermaars

Rottum

Eppenhuizen

Het open landschap met akkers, weiden, kaarsrechte waterwegen en kronkelende maren. Zo nu
en dan onderbroken door een plukje bos, de hoge
bomen rond boerderijen, een sluis of gemaal, de
op een
contouren van een stevig, eeuwenoud kerkje
Kantens
hoge wierde in de verte.

Losdorp

GARSTHUIZEN
STARTENHUIZEN

Ontdek het oostelijke deel van de gemeente
TOORNWERD
Loppersum, wandelend of fietsen ontdekt u de
mooiste plekjes,

LANGS 7 DORPEN
FIETS- OF WANDELROUTE 26 km - zwart
= startpunt
LOPPERSUM
Onderdendam
1. Vertrek vanuit Loppersum Hotel Spoorzicht
RA = Molenweg
2. Na spoorwegovergang RA = Bosweg
3. LA fietspad =  Woldweg
4. 1e pad RA = Borgsingel en einde RA = Borgweg
ZEERIJP
5. Op 3-spr RD en LA = Molenweg
6. 3-spr RA =Terhornseweg
lees kader hiernaast
7. LA =  Westerweg, RA = fietspad = Lissabonsepad

*

Paapzand

‘t ZANDT

s

N46

Stitswerd

Hond en

Godlinze

Holwierde
Krewerd

s

ZEERIJP

MIDDELSTUM

HUIZINGE

LEERMENS

WESTEREMDEN

*

Vlakbij dit punt ligt Boederij
de Diek’n, een fraaie HORECA
gelegenheid met ook e-bike oplaad
punt.
Wilt u dit bezoeken, ga dan RD
WESTERWIJTWERD
op dit punt = Garsthuizerweg, na
200 m. RA = Dijkumerweg, na
700 m. bent u bij de Diek’n.
N46
Hervatten route: ga vanaf
de Diek’n weer terug. Einde
Dijkumerweg LA = Garst
huizerweg, na 200 m. LA =
Terhornseweg en kijk verder bij 7
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N360

Pekelbasin

GARRELSWEER

Opwierde

W

Winneweer

‘t ZANDT
8. 1e weg LA = de Hoogte, RD  wordt fietspad
9. Einde RA = Hoofdstraat, 1e weg LA = Vinkenstraat wordt FP
10. Einde schuin oversteken
naar Tuinbouwstraat, RD wordt FP (Evt.
Bedum
einde LA via Sierviskwekerij en via Boslaan naar Provincialeweg)
11. RA = Boslaan, einde LA = Schatsborgerweg
12. Einde LA = Godlinzerweg, direct RA = Leermensterweg
LEERMENS
13. In Leermens RAH, 1e weg LA =Kerkpad
14. Langs de kerk,  einde RA = Wierdeweg
15. Na de brug RA = Schansweg
EENUM
16. Eenum RA = Poortweg, 1e weg LA = Kerkpad
17. LA = IJzerbaan,
18. KP 5 LA = Oosterwijtwerderweg
19. KP 65 RD
20. Bij KP 99  RA =  Meelenbrij
OOSTERWIJTWERD
21. Einde pad RA = Rijksweg
22. Na Ekenstein RA  naar landgoed “Rusthoven”. Hiervoor  LA FP  op
23. Door “bos”, einde pad LA = Eekwerderweg
24. Einde RA = Rijksweg
WIRDUM
25. Bij Wirdumerdraai/Wirdum RA,  door de tunnel = Wirdumerweg
26. Bij Wirdum RAH doorgaande weg volgen, bij kerk LA = Fromaweg
27. Einde weg RA, LA fietpsad op = Alkemaheerdpad
28. Einde pad RA = Wijmersweg, u komt weer in Loppersum
29. KP 61, RA = Lagestraat/Hogestraat
30. Voor de kerk LA, einde weg RA = Molenweg

LOPPERSUM RONDJE OOST
FIETSROUTE 40 km. - rood
= startpunt
Sint Annen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N360

Lellens

Vertrek vanuit Loppersum   Hotel Spoorzicht  LA
= Molenweg
Ten Post
2e straat RA Duursemerweg, LA en RAH
Storksterpad LAH = Langerak, einde RA  
op splitsing LA  = Fiveldijk, splitsing LAH  = Smydingheweg
Na de molen RA = Voorwerksterpad
Wittewierum
Einde RA = Wilkemaweg
Einde weg RA = Dijkumerweg N360
1e weg LA = Honderdsterweg, 1e weg RA = Oosterhuizerweg  
Zijldijk
9. In de bocht LA = Zijldijksterweg, RD over  de brug = Korendijk

10. Einde weg RA = Omtadaweg ‘t Zandt
11. 1e weg LA = Tuinbouwstraat, RD fietspad op = Albedapad
12. Einde pad RA = Boslaan   
Hoeksmeer
(LA = sierviskwekerij evt. via Bospad naar Provincialeweg)
13. Einde laan LA = Schatsborgerweg
Katerhalstermaar
14. Einde
LA en direct RA,  bij  Leermens LAH
15. 2e weg LA= Kapslaan  (evt. “rondom Leermens fietsen”)
16. Kapslaan gaat
over in FP doorrijden naar KP 28 en RA
Overschild
17. KP 98 RA
18. KP 99  Oosterwijtwerd  LA = Meelenbrij
19. Na onderdoorgang spoor RA = Bolhuislaan
20. Einde laan RA = Eekwerderweg
21. 1e weg LA = Zuiderweg, Wirdum RA = Kerkeweg
22. LA =Fromaweg, einde LA = Wirdumerweg
23. KP 60
24. KP 59, KP 58  RA (klein eindje door = Vlomarkt)  Garrelsweer/
Winneweer
25. KP 67 RA
26. KP 61 u komt weer in Loppersum
27. Rechtdoor Lagestraat/Hogestraat
28. Voor kerk LA, einde RA = Molenweg
AFKORTINGEN
LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
KP = knooppunt

FP = fietspad
RAH = rechts aanhouden
LAH = links aanhouden

N362

Meedhuizen

Tjuchem
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