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Het platteland biedt volop mogelijkheden om dit
moois te voet te ontdekken. Deze folder bevat de
wandelroute ‘Rondom Loppersum’ (5,2 / 7,6 km.)
én de wandelroute ‘Bie pad en weg’ (19,5 km.)
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• 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,
fraaie Jugendstil-schilderingen bij de ingang

• Romanogotische Jacobuskerk (Borgweg 6) Open op zaterdag. De Jacobuskerk is een middeleeuwse kruiskerk met een vrijstaande klokkentoren. In de kerk zijn romanogotische en vroeggotische elementen terug
te vinden. Meest opvallend in het interieur is het oude imitatiebaksteenpatroon waarmee de wanden sinds de restauratie in de jaren 60 zijn
beschilderd.
• In het Dorpshuis is een Archeologisch Informatiepunt (Borgweg 7) Open
op zaterdag en zondag
• Molen “de  Leeuw” open op zaterdag in juli en augustus van 12.00-  
17.30 en als de molen draait
• Theeschenkerij Beeldentuin “Eenumermaar” juli/aug. za. en zon. 13.00 –
17.00
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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.

1. Vanuit hotel Spoorzicht de weg oversteken en de Stationslaan in
lopen (Station)
2. Einde straat LA (= Parallelweg)
3. Einde straat LAH = Badweg
(KPZijlbad, zoutwaterbad)
4. 3e straat LA = Duursumerweg
5. Aan het eind RD rechts langs molen de Stormvogel (= Molenweg)
6. Einde weg RA langs Villa Storka (= Stedumerweg)
7. 1e weg LA = over de brug = Zwartelaan
8. Zwartelaan blijven volgen, over de klapbrug en de weg oversteken
9. RA (= Wijmersweg)
10. Bij verkeersbord “einde Loppersum” LA het schelpenpad op
11. Bij een kruising van schelpenpaden
RD voor de kortere route = 5,2 km
12. volgende KR RD en nog eens RD
13. einde pad LA (= Wirdumerweg)
Verder met punt 17.
of RA voor de langere route = 7,6 km
14. Volg het schelpenpad en u komt weer uit bij de Wijmersweg
15. Hier LA en volg de weg tot een volgend schelpenpad LA =
Alkumaheerdpad
16. Einde pad LA richting Loppersum (= Wirdumerweg)
17. Na de landbouwschuur bedekt met zonnepanelen en voor Villa met
torentje RA het onverharde pad op (= Zuider Lopsterweg).
(Wanneer het pad te slecht begaanbaar is RD Wirdumerweg blijven
volgen tot Tuinbouwstraat = nu 4e straat (punt 20)
18. 1e afslag LA, ‘schelpen’paadje volgen, voor hek van spoor LA en
later RD
19. Aan het eind LA het “bruggetje” over, grasveld oversteken en LA (=
2e Singelweg)
20. Einde pad RA richting Lopster toren ( = Wirdumerweg)
21. 2e straat LA = Tuinbouwstraat
22. 1e straat RA = Hofstraat (Joodse begraafplaats)
23. RAH en einde Hofstraat RA = Nieuwstraat
24. RD = Raadhuisstraat
25. einde Raadhuisstraat RA = Molenweg
26. Hotel Spoorzicht, Molenweg 11

OOSTE

• 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.
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Het open
landschap met akkers, weiden, kaarsSTARTENHUIZEN
rechte waterwegen en kronkelende maren. Zo nu
en dan onderbroken door een plukje bos, de hoge
bomen rond boerderijen, een sluis of gemaal, de
N46contouren van een stevig, eeuwenoud kerkje op een
hoge wierde in de verte.

• Het dorp geniet enige provinciale bekendheid vanwege de uitdrukking:
Hai is om Leerms kommen (Hij is om Leermens gekomen), 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 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 bouwwerk zijn zowel romaanse als romanogotische en gotische elementen te onderscheiden. Het bouwmateriaal is gemengd: tufsteen en
baksteen.
• 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
geplaatste zwerfsteen uit Rolde.
• Bij het dorpshuis staat ‘Lubbe van Leerms’. Dit beeldje verwijst naar
een volksverhaal, van de Slochter schrijver K. ter Laan. Het gedicht
staat op een plaquette voor het beeldje.
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Altijd genoeg ruimte voor blauwe lucht,
zo ver je kijken kunt.
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BIE PAD EN WEG
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1. Vanuit Hotel Spoorzicht & Spa RA
2. Voor spoorwegovergang RA Singelweg
3. Einde weg LA Wirdumerweg
4. Wirdumerweg langs nr. 73 vervolgen
5. Na Villa met torentje gelijk LA pad op (Zuider
Lopsterweg)
6. Over ‘t spoor - PAS OP! - volg de onverharde weg
7. Scherpebocht LA daarna RA richting Eenum
8. LA verharde pad
9. Einde pad LA doorgaande weg op (Bosweg )
EENUM
10. 1ste weg RA Pastorieweg (langs begraafplaats)
11. RA IJzerbaan de wierde op
12. Langs de kerk en IJzerbaan een klein stukje
vervolgen
13. LA Wandelpad door “Kösterstoen”

14. Einde pad LA (Kerkpad)
15. Einde weg RA volg Poortweg
16. Einde weg LA langs Dorpshuis “De Schans”
(Schansweg)
17. Eenumerhoogte volg Schansweg
LEERMENS
18. Einde Schansweg LA brug over (Wierdeweg )
19. 1ste weg LA Rondweg
20. 2de weg RA Kerkpad
21. Voor de Donatuskerk RA, vervolg Kerkpad langs
kerk
22. Wierdeweg schuin naar rechts oversteken naar
Ossenlaan
23. Einde weg LA (Tuindersweg)
24. Eerste weg RA Kapslaan
25. Bij Gaslocatie LA Boakepad
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26. Einde pad LA (Lutjerijp)
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27. RA Lambertusheerdpad ( Rustpunt bij de
Houtzagerij, Lutjerijp 4)
28. Einde pad RA (Godlinzerweg)
29. Na 350 m LA (na boerderij op nr 3, bij rood/
wit markering Nederlands Kustpad aan boom)
(=Boslaan)
30. Einde onverhard pad bij Sierviskwekeij Boerema LA
31. Weg voor theehuisje en om boerderij,volg
bomenlaan
32. Einde laan 2X RA Boukema´s pad
33. Boukema´s pad LA Gerard van Damstraat

*

Vlakbij dit punt ligt Boederij de Diek’n, een fraaie
HORECA gelegenheid Wilt u dit bezoeken, ga dan
RA op dit punt (Garsthuizerweg), na 200 m. weer
RA, Dijkumerweg, na 700 m. bent u bij de Dieken.
39. Route vervolgen, ga vanaf de Diek’n weer terug
lopen.
40. Einde Dijkumerweg LA Garsthuizerweg
Garsthuizerweg gaat over in Molenweg
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34. Einde Gerard van Damstraat RA langs voormalig
Groene Kruis (Hoofdstraat)
(Angela’s Rustpunt Hoofdstraat 33)
35. Voor de kerk LA Lissebonsepad
36. Einde pad LA (Westerweg)
37. Op T spitsing RA richting Zeerijp (Terhornseweg)
38. Einde weg LA Molenweg en lees verder bij punt 41.
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41. Einde Molenweg RA Borgweg
(Atelier van Hulsen)
42. Na Kerk- t.o. Archeologisch punt (Dorpshuis)
LA Woldweg fietspad - Volg Woldweg
43. Einde Woldweg RA Bosweg
LOPPERSUM
44. Einde Bosweg LA over Spoor gelijk RA Paralelweg
45. 1ste LA Stationslaan en u loopt af op Hotel
Spoorzicht & Spa

• De IJzerbaan in het dorp is vernoemd naar de ijzeren platen die er
vroeger lagen om insporen te voorkomen wanneer er vanuit de haven
ijzer voor de smederij werd opgehaald.
• Op de wierde staat een kerkje uit het laatste kwart van de twaalfde
eeuw. De meeste Groninger kerken behoren tot de romanogotiek,
maar de romaanse kerk van Eenum is een van de uitzonderingen. Het
kerkje, vermoedelijk het oudste nog bestaande bakstenen kerkgebouw in de provincie Groningen. Het kerkorgel is in 1703 gebouwd
door Arp Schnitger.
• Naast de kerk staat de vroegere 19e-eeuwse kosterij (Kerkpad 12)
met Kösters toen, een voor het publiek deels toegankelijke siertuin
Afkortingen
LA = linksaf
RA = rechtsaf
( = straatnaam) = straatnaam bord staat er niet

