
Routebeschrijving rondwandeling vanuit Leermens om Zeerijp 

Vertrekpunt: dorpsplein Leermens. Je kunt er 
prima parkeren. 

Horeca: Tja, dat is wel meteen een dingetje. In 
Leermens is er gewoon niks. Je kunt even bij mij 
aankloppen maar ik beloof niet dat ik thuis ben. Bij 
Lutjerijp kun je vaak terecht voor een kopje 
koffie bij Aalberts Houtzagerij, een officieel 
Rustpunt: http://www.rustpunt.nu/poi/?p_id=1345 of 
http://www.aalberts-hout.nl/ Tussen ’t Zandt en 
Zeerijp vind je De Diek’n, een kampeerboerderij. 
Ook daar kun je meestal terecht voor koffie en 

taart. http://www.dediekn.nl/  In Zeerijp kun je vaak terecht in het dorpshuis dat ook een 
archeologisch informatiepunt is alsmede een eetcafé: http://bijjacobus.nl/index.html Wil je het zekere 
voor het onzekere: neem een thermoskan mee of bel vooraf bij het geplande horeca-bedrijf. 

Lengte wandeling: Ongeveer 12 kilometer 

Wegdek Je loopt over kleine asfaltweggetjes en wat halfverharde of onverharde wandelpaden. Let op: 
als het veel geregend heeft, zijn twee paden op de route zompig. Dan zijn hoge waterdichte schoenen 
fijn.  

De route 

Je loopt naar het noorden de Wierdeweg af. Als je 
de oude, behoorlijk vervallen boerderij aan je 
linkerhand hebt, ga je rechtsaf, de Tuindersweg in. Je 
ziet aan je linkerhand het nieuwe kerkhof. Even na 
het kerkhof ga je linksaf de Noorderweg in. Je houdt 
links aan. Deze halfverharde weg gaat over in een 
graspad die tussen twee sloten loopt. 

Je komt uit bij Lutjerijp en gaat rechtsaf (‘Lutje’ is 
Gronings voor ‘klein’, ‘rijp’ is Gronings voor een 
strook langs de zee). Je passeert twee grote 
Groningse boerderijen die allebei hun oorspronkelijk 
functie hebben verloren. De eerste boerderij is nu 

de werkplaats van Henk Slagter, de plaatselijke aannemer, de tweede boerderij s de houtzagerij van 
Harry Aalberts. Daar vind je ook een officieel 
Rustpunt. 

Direct na de houtzagerij ga je linksaf, een 
schelpenpad in. In het oosten zie je de stompe 
toren van Godlinze. Je ziet dat wie beweert dat 
Groningen vlak is, ongelijk heeft. Als je goed kijkt 
zie je kleine glooiingen in het landschap.  

Je loopt het schelpenpad naar het noorden. Als je 
op de asfaltweg uitkomt ga je rechtsaf. 



Ook deze asfaltweg is een oude dijk langs de voormalige zee. We hebben het dan wel over de periode 
tot 1100 na Christus! Je ziet als je naar het oosten kijkt hoe de oude dijk zich door het land slingert en 
een aantal boerderijen verbindt. Al die boerderijen liggen allemaal wat hoger op een kleine wierde. 

Na de eerste boerderij aan je linkerhand – de hovenier Noordenwind -  ga je linksaf, een onverhard pad 
in. Dit pad is in het begin wel erg onverhard. Het staat ook niet op Google-maps maar in het echt is het 
er echt. Het gaat over in een klassieke beukenlaan met aan je linkerhand na een tijd een woonboerderij 
en Boerma sierviskwekerij. Voor je zie je de boerderij Albedaheerd, een prachtige statige Groningse 
boerderij met een boomgaard, een duiventil en een gracht. 

Je loopt tussen de sierviskwekerij en de boerderij naar links. Voor je zie een tuinhuisje op palen. (Ja, 
daar kan je tegenwoordig weer in. Je hebt er een prachtig uizicht.) Je volgt de laan en komt uit bij het 
bruggetje over het Leermstermaar. Je gaat rechtsaf, de Schatsborgerweg op die loopt tussen Leermens 
en ’t Zandt. Je volgt de asfaltweg rechts en gaat – met de asfaltweg onmiddellijk weer links. Waar de 
weg naar rechts buigt naar het dorp ’t Zandt ga jij rechtdoor. Dat is de Terhornseweg. 

Aan je linkerhand zie je een grote boerderij met nog 
veel grotere nieuwe schuren. De weg maakt een 
scherpe bocht naar rechts. Aan je linkerhand zie je 
een veldweg die Veldweg heet.  

(Wil je hier alweer terug naar Leermens? Dat kan. Ga 
linksaf de Veldweg in, loop door tot de provinciale weg 
tussen Godlinze en Zeerijp. Dan linksaf en bij Schatsborg 
(een grote boerderij aan je rechterhand) direct naar 
rechts, de Leermsterweg richting Leermens.) 

Deze route vervolgt de Terhornseweg. Even later maakt de weg een scherpe bocht naar links. Ook die 
bocht neem je. Je volgt de weg helemaal. Je passeert onder meer de Ippingaheerd met een prachtige 
rode beuk voor het huis en het Garsthuizermaar tussen Zeerijp en de Zeemtocht, een maar dat loopt 
van Westeremden via Garsthuizen naar Zijldijk. 

Je komt op een tweesprong: de Molenweg. Je gaat 
rechtsaf. Aan je rechterhand zie je vervolgens de 
Dijkumerweg (als je die inslaat kom je bij 
kampeerboerderij De Diek’n. Je kunt er vaak terecht 
voor wat drinken en eten). Je houdt links aan. Na 
zo’n honderd meter zie je aan je linkerhand de 
Groenelaan: een halfverharde oprijlaan naar een 
huisje in het land. Je neemt die oprijlaan. Bij het huis 
gaat het pad over een graspad door het land. Ook 
dit kan zeer onverhard zijn. Als je niet verder kunt, 
ga je rechtsaf. Je loopt tussen twee sloten. Zodra je 
linksaf kunt, doe je dat. Je loopt dan richting Zeerijp. 

Dit pad gaat bij de voetbalvelden van vv De Fivel over in een betonnen fietspad. 

Als je op de gewone weg uitkomt ga je linksaf. Je passeert het eetcafé en even later de Jacobuskerk.  

De Jacobuskerk is meestal open. Ga beslist even kijken en loop ook even om de kerk, je hebt op het 
kerkhof aan de zuidzijde een prachtig uitzicht over het land. 



Je vervolgt je weg en komt uiteindelijk bij het voormalige café ́ Nastrovja. Daar ga je rechtsaf en 
onmiddellijk weer linksaf. Na garage Groendijk (van 1928) ga je rechtsaf. Het is een smalle kronkelige 
weg die uiteindelijk uitkomt op de Bosweg, de weg tussen Loppersum en Eenum. 

 

Je gaat linksaf en slaat na het tweede huis linksaf, de 
Pastorieweg in: een doodlopende weg richting de 
nieuwe begraafplaats. Je loopt de wierde op. Aan je 
rechterhand zie je de afgegraven wierde van Eenum. 
Bij een zeer smal klinkerpad (de IJzerbaan) sla je 
rechtsaf, de wierde verder op richting de kerk van 
Eenum. Na de kerk ga je linksaf. Het is bij de kerk 
net alsof je bijmensen door de voortuin loopt. Dat 
klopt ook maar het mag. Je loopt daarna via het 
Kerkpad naar de Schansweg.  

Je loopt die uit richting Leermens. Aan het einde van 
de Schansweg ga je linksaf. Even later sta je weer op 
het dorp in Leermens. 

Zoals je ziet kan het weer hier behoorlijk snel 
omslaan. Neem sneeuwkettingen mee. 

 

 

 

 

 

De meeste foto’s komen van de website van RTV Noord De foto van Aalberts houtzagerij komt van de website 
van Harry Aalberts zelf. 


