
Ommetje 
 Rondje Spierveen 

Afstand: 4 kilometer, 50 minuten. 

 

 Deze wandeling gaat deels over modderige paden; pas je schoeisel aan. 

 

  START op de kruising Verdiweg- Kooistukken. Je auto kun je eventueel parkeren langs de 

Beethovenweg, bij de bushalte zijn parkeerplaatsen evenals een fietsenstalling.  

 

 Kijk in de richting van de Kooistukken en ga linksaf de Verdiweg op.  De wijk Spierveen is 

ontstaan in 1982. De eerste huizen worden eind dat jaar opgeleverd. Het duurt tot begin 

2002 voor de gehele wijk is volgebouwd.  

Kenmerkend voor de meeste straten in de wijk is de eindbenaming ‘stukken’ in plaats van 

straat of weg. Deze benaming komt voort uit de naam ‘stukken’ van de voormalige landerijen 

waarop de wijk gebouwd is.  

 

 Neem de eerste weg rechts, het voetpad Vivaldihof. De Vivaldihof maakt deel uit van 

Spierveen, maar eindigt niet op ‘stukken’. Vermoedelijk omdat het hier aan de 

Componistenbuurt grenst.  

Rechts zie je een grasvlakte. Hier heeft ruimt 30 jaar basisschool De Kooi gestaan, die 

opgegaan is in de huidige basisschool ‘Westerburcht’. Het gebouw van De Kooi is eind 2020 

gesloopt.  

 

 Loop het hofje door en ga het wandelpad in langs het rood/witte paaltje. Je komt uit op de 

Borgstukken. Loop rechtdoor. De Borgstukken zijn genoemd naar de landerijen nabij de 

voormalige Borch, in de buurt van de Waterburcht, aan de zuidkant van Eelde. 

 

 Aan het eind van de Borgstukken sla je rechtsaf en volgt het voetpad langs de 

Westerstukken. De Westerstukken waren landerijen gelegen langs de Westerloop, een 

watertje dat liep vanaf het zuiden van Eelde en uitmondde in het Eelderdiep. Ook vandaag 

de dag loopt er een smal watertje achter de huizen aan de linkerkant van de Oosterloop een 

zijtak van de voormalige Westerloop.  

 

 Aan het eind van de weg linksaf. Je komt op de Kooistukken. De landerijen ‘Kooistukken’ 

lagen vrijwel op de plek waar je nu bent. De benaming Kooi slaat op het bestaan van een 

eendenkooi. Ook de naam van de voormalige basisschool waar we net langs liepen komt 

daar vandaan.  

 

  Na 50 meter linksaf, een doodlopende weg in. Houd aan het eind van dit weggetje links aan 

en ga over de brug. Na de brug linksaf.  



 Eerste weg links = Meerstukken. Aan het eind hiervan sla je linksaf. En vervolgens weer de 

eerste weg  links.  

 

 Volg deze weg. Let op: in de bocht naar rechts zie je links in het grasveld een kleine vijver. 

Loop om de vijver heen over het gras en neem het graspad achter de huizen langs.  

 

 Volg het graspad. Dit gaat verderop even over in een schelpenpad, maar blijf 

rechtdoorlopen, achter de huizen langs. Je komt uit op wederom een schelpenpad. Blijf dit 

pad volgen tot aan de weg (Pinksterbloem).  

 

 Steek de weg over en ga rechtsaf het schelpenpad op. Neem de eerste afslag links. Je komt 

uit op de Boterbloem. We zijn nu in het laatst gebouwde deel van Spierveen, fase IV. De 

namen van de straten eindigen niet meer op ‘stukken’. De straten hier zijn genoemd naar 

bloemen en de toevoeging ‘stukken’ zou te lange straatnamen opleveren . Dit deel van 

Spierveen sluit aan bij de Bloemenbuurt. Neem de eerste weg rechts en daarna weer rechts 

het schelpenpad op.  

 

 Houd links aan. Je komt langs 2 viersprongen, ga bij beide rechtdoor. Vlak na de tweede 

viersprong zie je rechts een roestig kunstwerk. Dit kunstwerk stond voorheen bij de 

gezinsverzorgsteropleiding De Eekwal, aan de Hortensiaweg en is hier herplaatst.  

 

 Steek verderop de straat over en vervolg het wandelpad. Bij de driesprong rechts 

aanhouden. Op de viersprong links. Aan het eind van dit pad links af en direct weer links, het 

wandelpad op.  Loop steeds rechtdoor en ga de brug over.  

 

 Loop rechtdoor (Hornstukken). De weg komt uit op de Loopstukken. Ga hier rechtsaf. De 

nummers 1 en 3 aan de Loopstukken zijn de eerst bewoonde woningen van Spierveen 

(1982). Verderop aan de rechterkant zie je op een veldje  het ‘Zwerfstenen gezelschap’ 

Dertien keien die gevonden zijn bij het gereedmaken van de wijk Spierveen. Op een bordje 

staat welke steen waar gevonden is en waar deze vermoedelijk oorspronkelijk vandaan komt.  

 

 Aan het eind van de Loopstukken sla je rechtsaf en ben je weer bij het begin van deze 

wandeling.  
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