
Rondje Loppersum  
Routebeschrijving vanaf spoorwegstation Loppersum, oktober 2016 

14 km, 70% kleine asfaltweggetjes, 30% graspad. Met 2 uitbreidingen ongeveer 17 km. 

Horeca 

Je zou het niet verwachten op het Groningse Hogeland maar op een route van 14 km kun je 
nogal wat prima horecaplekken bezoeken. Even voorbij Leermens (halverwege de route) 
vind je 3 horecagelegenheden: Visrestaurant Dieftil (gebakken vis, patat, broodjes, koffie, 
lunch, diner), restaurant Veldzicht (koffie, gebak, lunch en diner) én eetcafé de Boerderij 
(koffie, gebak, lunch en diner). Eventueel kun je ook heerlijk lunchen in Ekenstein. En 
natuurlijk kun je ook goed in Loppersum terecht: Spoorzicht (t.o. het station), de 
Lopsterkroon (Lagestraat 2) en Brasserie Meer tegenover de kerk. En als je in Zeerijp komt 
(uitbreiding) kun je ook daar terecht in het Dorpshuis t.o. de kerk. Voor alle uitspanningen 
geldt: check even of ze open zijn. 

Routebeschrijving: 

Staande met je rug naar het station loop je de Stationslaan in. Bij de Molenweg ga je linksaf 
en daarna eerste straat rechts, de Schepperij. Als je aan je linkerhand het dorpshuis 
passeert, gaat deze weg over in de Wirdumerweg. Na zo’n 150 meter gaat de Wirdumerweg 
l.a. Je loopt deze weg door tot je aan je linkerhand een statige, ietwat klassieke boerderij 
(huisnummer 75) ziet, voorzien van een rank torentje.  

 

(Detailkaartje Loppersum) 



De boerderij is ietwat tussen bomen verstopt. Na deze boerderij ga je linksaf, een landweg 
in: een graspad met steenslag en wat beton verhard. Je negeert een paadje naar links. Na 
ongeveer 400 meter aan je linkerhand een onbewaakte spoorwegovergang. Die ga je over. 
Heel voorzichtig.  

Je komt op een onverhard graspad dat links om een bosje heen loopt. Rond Pasen zie je op 
deze plek 3 levensgrote kruisen, bedoeld om het paasfeest extra luister bij te zetten. Het 
bosje aan je rechterhand is geplant bovenop de voormalige vuilstort van Loppersum. Vóór je 
zie je het kerkje van Eenum. Het pad maakt een haakse bocht naar links. Je loopt nu pal in 
de richting van de kerk van Zeerijp. Na zo’n 200 meter r.a. een onverharde landweg.  

Uitbreiding 

Je kunt hier ook rechtdoor en je route met ongeveer 2 km wat uitbreiden. Ga dan rechtdoor 
tot je op de asfaltweg komt (Bosweg). Daar ga je l.a. en eerste weg r.a., een fietspad. Je 
loopt door tot in Zeerijp. Daar ga je r.a. (Borgweg) Bezoek vooral de kerk. Vervolg de 
Borgweg naar het oosten. Als de weg een forse bocht naar rechts maakt (bij voormalig café 
Nastrovja) ga je ook rechts. Na de voormalige garage Groendijk ga je r.a., de Eenumerweg 
in. Die loop je uit tot aan de Bosweg. Je gaat daar l.a. Na de grote boerderij aan je 
rechterhand ga je l.a., de Pastorieweg in. 

- vervolg route** –  

Graspad komt uit op een betonweg. Ga l.a. Na 50 meter kom je op een asfaltweggetje. L.a. 
Direct daarna r.a., de Pastorieweg.**  

Je ziet hier mooi hoe de wierde is afgegraven. Aan je linkerhand de begraafplaats. Dan r.a., 
de IJzerbaan: een smal klinkerpad rechts van de ijsbaan. Je loopt langs de kerk (en gaat 
allicht even naar binnen). Daarna vervolg je de IJzerbaan en gaat direct l.a., onder een 
houten poort: Kösters Toen. Je loopt over een smal klinkerpaadje naar beneden en gaat op 
de bredere klinkerweg naar links. Aan je rechterhand een mooi klein kerkbankje met uitzicht 
op de boomgaard. Bij de T-sprong r.a. Aan je linkerhand het Eenumermaar. Als de 
klinkerweg ophoudt l.a. het asfaltweggetje in (Schansweg).  

Je steekt het Eenumermaar over. Je loopt nu de Eenumerhoogte op. Eenmaal boven zie je 
links een weg. Die negeer je (e kunt er overigens wel heerlijk even zitten op het bankje). Je 
vervolgt de Schansweg die een forse bocht naar rechts maakt en een forse bocht naar links. 
Je loopt nu langs het Leermstermaar. Bij de T-splitsing ga je l.a., de brug over, even 
Leermens bekijken. Je neemt de eerste weg links en direct daarna rechts (Kerkpad) tot de 
kerk. Bekijk de kerk. Staande met je rug naar de deur van de kerk ga je nu l.a. en steekt de 
Wierdeweg over, en neemt de Ossenlaan. Einde straat r.a. en even later l.a. Weer bij de 
brug ga je nu rechtdoor. Na ongeveer 800 meter kom je bij een brug (de Dieftil) en direct 
daarna een T-splitsing. Je gaat hier r.a. 

 

We lopen langs het fietspad, rechts heb je het Eenumermaar. Na 400 m l.a., de Gerichtsweg, 
het land in. Sinds kort is de weg geasfalteerd. Na zo’n 200 meter heb je aan je rechterhand 

Culinaire hot spot 

Je staat hier op een culinaire hot spot op het Groningse Hogeland. Tegenover je de 
voormalige Dieftilschool, nu een visrestaurant. Ga je linksaf, dan kom je na zo’n 400 m bij 
restaurant Veldzicht (koffie, thee, gebak maar ook heerlijk diner en lunch) en vervolgens 
na zo’n 100 m bij eetcafé de Boerderij. Kofie, thee, broodje, diner.  



beeldentuin de Gerichtshof. Even later heb je aan je rechterhand nog een boerderij en direct 
daarop maakt de weg een bocht naar links. Hier gaat de weg over in een “verhard” graspad 
dat parallel loopt met de spoorlijn Delfzijl - Appingedam – Loppersum – Groningen. Na zo’n 
50 m r.a., voorzichtig spoorwegovergang oversteken. Onbewaakt! De weg gaat hier over in 
een onverhard graspad. Als het geregend heeft kan het hier behoorlijk drassig zijn. Graspad 
maakt bocht naar links. Je loopt nu pal naar het oosten. Aan het einde hou je rechts aan op 
het smalle asfaltweggetje. 

Na zo’n 200 m aan je linkerhand een boerderij, de Groene Wierde. Direct daarop buigt de 
asfaltweg naar rechts. Je vervolgt die asfaltweg. 

Uitbreiding: 

Je kunt hier de route met ongeveer 1 km verlengen. Je loopt dan door een mooie boomgaard, 
door het prachtige park Ekenstein en kunt op de koffie in hotel Ekenstein. Bovendien loop je 
dan even langs het Damsterdiep. 

Ga rechtdoor. Na zo’n 50 m zie je rechts een boomgaard van het Groninger Landschap. 
Ervoor een picknicktafel en een groot hek. Direct links van dat hek is een bruggetje en een 
klaphek. Daar ga je door. In het seizoen kun je hier appels en peren plukken. Als je de 
boomgaard doorloopt, kom je weer bij een hek en een bruggetje. Als je daar doorheen en 
overheen bent, sta je aan de drukke Rijksweg tussen Groningen en Delfzijl. Steek die 
voorzichtig over. Je moet weer zo’n klaphek door en gaat rechts het landgoed Ekenstein in. 
Zodra je op het pad bent, ga je l.a. en loopt rechtdoor, langs een kinderboerderij, het 
landgoed uit. Ga r.a. Aan je rechterhand zie je het hotel. Daar kun je heerlijk koffie drinken 
en/ of lunchen. Je kunt gewoon terug. Geen straf. Maar je kunt ook langs het Damsterdiep 
lopen (Als je vanaf het hotel naar het water kijkt rechtsaf). Na ongeveer 300 meter heb je aan 
je linkerhand een brug. Je gaat hier r.a., de Eekwerderweg. Je steekt de drukke Rijksweg 
weer voorzichtig over en loopt zo’n 300 m door tot je aan je linkerhand de Zuiderweg ziet. 

-vervolg route **-  

Je passeert rechts een woning en even later nog een woning. Allebei wat verscholen achter 
wat bomen. Dat laatste huis heet Bolhuis. Direct na dat huis is er een bocht naar links in de 
asfaltweg. Je gaat daar r.a., een vrij onduidelijk graspad, het bosje in. Als het geregend heeft 
kan het hier behoorlijk drassig zijn. Na zo’n 300 m bereik je een pad met steenslag verhard. 
Hier ga  je l.a.  

Dit pad komt uit op asfaltweggetje. Ga l.a. en 60 m verderop r.a., de Zuiderweg, richting 
Wirdum. ** 

Je loopt tussen twee sloten en passeert een koeienoversteekplaats. Als je het bordje Wirdum 
gepasseerd hebt, ga je r.a., een klinkerweg op. Je loopt hier de wierde op. Rechts zie je de 
afgegraven wierde. De weg maakt flauwe bocht naar links. Als je bij de kerk bent, ga je l.a. 
de Fromaweg. Natuurlijk kun je hier ook even de kerk bezoeken. Aan je linkerhand is 
restaurant Het Regthuis (alleen ’s avonds open). 

Je loopt nu verder naar boven. Aan je linkerhand zie je een ander deel van de afgegraven 
wierde. Aan het einde van de Fromaweg r.a., de afsfaltweg op. Je verlaat hier Wirdum. De 
weg maakt straffe bocht naar links en even later naar rechts. Je ziet hier mooi (vlnr) de 
torens van Loppersum, Zeerijp en Eenum. Je vervolgt deze weg en negeert een fietspad 
naar links.  

Je loopt Loppersum in. Je ziet rechts weer de boerderij met het torentje. Je blijft de 
Wirdumerweg volgen. Als je deze weg een haakse bocht naar rechts maakt, ga je een paar 
meter mee maar slaat dan linksaf, het Kerkpad in. Dat loop je uit tot je op het plein aan de 
Raadhuisstraat bent.  Aan je rechterhand heb je de kerk.  



Kleine uitbreiding: 

Voor café de Lopster Kroon – een mooi oud café - ga je hier l.a. de Hogestraat in. Aan het 
einde daarvan zie je De Lopster Kroon. Je kunt hier van alles krijgen. Verken Loppesum 
beslist even. Het is een prachtig dorpje. 

Je gaat naar rechtdoor (aan je linkerhand Brasserie Meer en de AH). Bij de kruising met de 
Molenweg weer naar rechts. Je loopt de Molenweg af tot je aan je rechterhand hotel 
Spoorzicht. Daar ga je l.a. en komt uit bij het station. 

 

Overzichtskaart van de route 
= begin van een uitbreiding 

 

 

 

 

  



Detailkaart uitbreiding Zeerijp = startpunt uitbreiding

 

 

Detailkaart uitbreiding Ekenstein = startpunt uitbreiding 

 


