Ommetje
Rond het Groote Veen*
Afstand: 4,5 kilometer, 60 minuten.
* Het Groote Veen is tegenwoordig een nieuwbouwwijk. De naam is afkomstig van het gebied waar de wijk
gebouw is. Echter het vroegere gebied ‘Grote Veen’ (toen nog met één ‘o’) was veel groter. In dit ommetje
wandel je rond de oorspronkelijke grenzen van het Groote Veen.



De start is op de parkeerplaats van de Sporthal Groote Veen, Boomgaard 7, (9761 TM Eelde). Naast
de sporthal staat het gebouw van basisscholen de Veenvlinder (voorheen Eelder Daltonschool en
school De Kooi) en de Mariaschool. Tegenover de school is kinderdagverblijf Kleine Veen gevestigd.



Ga de brug over en aan het eind van dit pad links af. Na de vijver linksaf (Veenweg) het smalle pad
in. Dit pad vormt de grens tussen veen en zand (de Es). Het oorspronkelijke Grootte Veen lag aan de
linkerkant en bestond voornamelijk uit heide.
Vóór de bouw van deze wijk is van 2007 tot 2010 archeologisch onderzoek gedaan op de Es. Er
werden sporen gevonden van eerdere bewoning, van de IJzertijd en de Romeinse tijd. Zelfs resten
van een grafheuvel van rond 2300 vóór Christus zijn aangetroffen.



Vervolg de Veenweg, je komt langs twee bewaard gebleven boerderijen die tegenwoordig een
woonfunctie hebben. Tegen het eind van het pad zie je links een boomgaard, “Bongerd Groote
Veen”, een hoogstam-boomgaard met historische rassen appel-, peren- en pruimenbomen, waar in
1995 de eerste boom geplant is.



Aan het eind van het pad steek je de grote weg over (Burg. Legroweg) en loop je de Weeakkerweg
in. Aan het eind van de weg kom je langs de ingang van landgoed De Vosbergen, wat ontstaan is rond
1900.



Steek de kruising recht over en loop de Vosbergerlaan in. Na 50 meter zie je rechts het complex ‘De
Zonnehorst’. Gebouwd in 1953-1957 ten behoeve van bejaarden. Het was het eerste complex voor
bejaarden in Eelde.
De weg gaat over in de mw Bähler-Boermalaan. Bijna aan het eind van deze weg kom je langs Ons
Dorpshuis, het oudste dorpshuis van Nederland (in 2021 honderdenzes jaar oud), gesticht door mw.
Gezina Bähler Boerma, waar ook deze weg naar genoemd is.



Op de rotonde direct links (vierde afslag, maar lopend linksom de eerste). Je komt op de
Burgemeester Legroweg. Deze weg, uit 1937, loop dwars door het voormalige Groote Veen, van
Noord naar Zuid. Aan deze weg zie je links het voormalige gemeentehuis van Eelde-Paterswolde.



Tegenover het voormalige gemeentehuis rechts de Raadhuislaan in. Neem vervolgens de eerste weg
links, Schoollaan. Zuidwaarts over de Schoollaan kom je vervolgens langs ‘De Notenkraker’, een
gebouw in Amsterdamse stijl en de vroegere landbouwschool, en langs de voormalige
‘Centrumschool’ uit 1930. Tegenwoordig wordt het gebouw voor andere doeleinden gebruikt.



Vervolg de Schoollaan rechtdoor. Even verderop zie je verpleeghuis De Duinstee, wat in het verleden
deel uit maakte van De Wieken, een zorgcentrum dat inmiddels plaatsgemaakt heeft voor een hofje
met bungalows.



Op de driesprong van wegen zie je aan je linkerhand een zandpad, het vroegere kerkenpad van de
bewoners van huize Lemferdinge. Dit pad loopt dwars door het Groote Veen, maar dan van Oost
naar West. Als je dit pad een stukje inloop kun je aan de linkerkant nog de moerasachtige gronden
zien waaruit in het verleden heel Groote Veen bestond.



Keer terug naar de verharde weg en loop rechtdoor de Zevenhuizerweg in, deze gaat op de
driesprong over in de Wolfhorn. Hier vinden we het Klompenmuseum. De collectie omvat 2400
verschillende paren klompen en schoeisel met houten zool uit meer dan 40 landen van de wereld.



Vervolg de Wolfhorn. Na huisnummer 6 neem je het voetpad linksaf, je bent weer op de Veenweg
en je hebt langs de grenzen van het ‘Grote Veen’ gewandeld.
Aan het eind van het pad zie je de brug die je aan het begin bent overgegaan, waarachter de
parkeerplaats ligt waar deze wandeling begon.
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Meer weten over de bijzondere plekken die je bent tegengekomen? Kijk op:
www.oleel.nl of stel je vraag aan ons via: info@oleel.nl

