Routebeschrijving
Boerderij De Diek’n ligt ca 2 kilometer buiten het dorp Zeerijp in de gemeente Loppersum
en op 25 kilometer van de stad Groningen.
Met de auto
Met de auto is Zeerijp vanaf Groningen te bereiken via de Eemshavenweg (N46) of de weg naar
Delfzijl (N360).
Vanaf de Eemshavenweg neem je de afslag Garsthuizen. Rijd door het dorp Garsthuizen en volg de
bordjes richting Zeerijp en de bruine toeristische bordjes met pijl naar Boerderij De Diek’n.
Nadat je twee keer linksaf bent geslagen zie je in de volgende haakse bocht een doodlopende weg
aan de linkerhand. Dit is de Dijkumerweg Zeerijp.
Boerderij De Diek’n is de eerste boerderij aan de rechterhand.
Vanaf de N360 neem je de afslag Loppersum. In het dorp Loppersum volg je de borden Zeerijp.
In Zeerijp ga je bij het speeltuintje linksaf de Molenweg in. Zie ook de bruine toeristische bordjes met
pijl naar Boerderij de Diek’n.
Je volgt de weg tot je buiten het dorp (voorbij de afslag rechts naar ’t Zandt) aan de rechterhand een
doodlopende weg ziet. Dit is de Dijkumerweg.
Boerderij De Diek’n is de eerste boerderij aan je rechterhand.
Openbaar vervoer
Op werkdagen stopt elk half uur de trein van en naar Groningen op het station in Loppersum, ’s
avonds en op zon- en feestdagen 1 maal per uur. De Diek’n ligt op ca 3,5 kilometer van het station.
De Regiotaxi stopt voor de deur. Reserveren tenminste 1 uur voor vertrek op telnr. 0900 - 0911.

Wandelaars en fietsers kunnen na de spoorovergang in Loppersum rechtsaf gaan en verderop linksaf
over de Woldweg naar Zeerijp. Op de Borgweg steek je over en wandel je via de Groenelaan tot je op
de Garsthuizerweg komt. Hier ga je rechtsaf. De eerste (doodlopende) weg aan je linkerhand is de
Dijkumerweg. Boerderij De Diek’n is de 2e boerderij en staat aan de rechterkant van de weg.
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