17 km

Groene Wissels

Nr 70

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Ermelo: Ermelose Bos en Heide

Vanaf het station wandelt u eerst door het gezellige Veluwse dorpje Ermelo. Daarna gaat u de stille Ermelose
bossen in. Daar wandelt u over rustige wandelpaden naar de Ermelose Heide, letterlijk een hoogtepunt want u
geniet daar van een fantastisch, spectaculair uitzicht over het Veluwemassief. Over de heidevelden en langs een
schaapskooi weer de bossen in en over rustige, mooie (ook hele smalle, superstille) bospaden weer naar het
centrum van Ermelo. Vandaar bent u snel bij het station. Bekijk de fraaie fotoreportage op www.nlwandel.nl
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf het stationsplein de weg oversteken en dan RD de Stationsstraat in.
Rechts passeert u een kerk en blijf nu de
winkelstraat (Stationsstraat) volgen tot u
een molen in beeld krijgt. Bij de Horsterweg, na huisnr 27 RA (Van Beekweg) en
wat verderop links aanhouden ri kerkje.
Aan het einde RA (Pastorieweg), na 20m
LA (Kerkbrink) en passeer die kerk aan
uw rechterzijde (Tuinwegje). Op de drukke weg RA, kort daarna, tegenover de
Ds. Medenbachweg LA de weg oversteken en RD (Hogewal). U passeert links
van u een moderne kerk en daar op het
kruispunt LA (Smidsweg). Kruispunt Leuvenumseweg RD (Ds. Witteveenlaan) en
gelijk in het rechterbochtje, vóór huisnr 1
LA over een smal paadje met daarna
een rechterbochtje. U loopt dan tussen
de tuinen (rechts) en een begraafplaats
(links). Op de asfaltweg LA en op de Ysplitsing rechts aanhouden (Vondellaan).
Op de kruising RA (Da Costalaan) en
aan het einde de Jacob Catslaan RD
overstekend het bos in (Haspelberg).
2. Op een complexe kruising RD, even
over het fietspad, na 10m schuin RA;
pad met laag heuveltje. Kort daarna op
een Y-splitsinkje links aanhouden en op
een kruisinkje RD. Aan het einde, op een
asfaltfietspad RA en na 20m LA. Na zo'n
200m op een kruisinkje bij een bankje LA
(smal pad). Aan het einde, op een breder
pad RA en daarop aan het einde LA. Na
50m RA en loop dit pad, na een kruising
smaller wordend en met verderop een
linkerbocht, helemaal uit. Aan het einde
RA (een karrenpad) en na 300m op de Y

-splitsing wat scherp LA. Na 100m wordt
dit pad smaller en loopt u door een dicht
bos. Na 300m ,op een schuine kruising
RA; een lang recht karrenpad. 100m na
een rechterbocht scherp LA (ruiterweg,
rechts een fietspad). 100m na het bordje
Leuvenumse Bos RA; een zanderige weg
met links daarvan oude beuken. Aan het
einde LA (fietspad langs weg). Na 100m
RA (asfaltweg, links van de weg lopen!)
en bij de 2e lantaarnpaal LA; een smal
paadje Sparrendaal in. Loop dit mooie
paadje van een kleine km helemaal uit;
dus in een flauw u-bochtje niet per ongeluk naar rechts afslaan!
3. Aan het einde RA met dan links een
aarden wal en daarachter een hoor- en
later zichtbare weg. (U gaat nu door een
militair oefenterrein wandelen. Let hier
goed op de routebeschrijving!). Na 100m
RA (smal paadje) en kort daarna op een
brede zandweg LA. Op de halve kruising
van zandbanen bij letter D, RD over een
graspad met kort daarna een heel flauw
linkerbochtje en dit (verderop langs een
zandbaan, 20m links van u) blijven volgen.
Op de zandbanenkruising RD tussen de
"4" en de "C" door. Let op!, gelijk na 20m
schuin LA; een graspaadje over een grassige strook wat daarna door een stuk bos
gaat slingeren. Op de zandbaan LA naar
de heide en daarvoor weer LA (brede
zandweg); verderop gaat u nog even door
het bos. Na 200m, op een grote zandbanenkruising RA en na 40m RD! over een
smal heidepad en loop dit een dikke km
helemaal uit. Onderweg wandelt u deels
door bos en steekt u wat zandbanen en
een fietspad RD over. Aan het einde staat
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u op een soort T-kruising van brede
zandwegen met een bankje en dat fantastisch uitzicht. U gaat daar haaks RA.
100m na de 2e! zandwegenkruising LA,
smal heidepaadje (zo smal dat u het
even moet zoeken) ri schaapskooi in de
bosrand. Loop daar naar eigen inzicht
over smalle heidepaadjes naar toe! Zorg
er voor dat u de schaapskooien rechts
van u passeert en ga er dan rechtsom
strak achterlangs. U loopt er dan naast
op een zandweg met wat fietsenhekken
en een enkele parkeerstrook. Na 100m
in de linkerbocht RA; u passeert een
slagboom. Binnen! 100m het 3e pad
(tegenover paaltje 13) RA. Vóór de heide
LA en verderop, op een grote zandbanenkruising met bank RD het bos in.
Daaruit komend RD blijven gaan over
een smal heidepaadje. Rechts passeert
u een grote grafheuvel en loop dit paadje
helemaal uit. Op een breder pad RA, na
40m (bij een vennetje) LA en aan het
einde RA. Let op! na een kleine 100m
LA, een smal paadje door een dichte
bosrand naar een (al hoorbare) weg.
4. Steek fietspad en weg over en RD
(asfaltwegje Toverberg). Na het asfalt
RD blijven gaan, u passeert een slagboom en bordje Ruigeveld. Pas na 200m
RA (wit ruiterpadpaaltje). Na 2 flauwe
bochtjes aan het einde bij enkele witte
paaltjes LA en na 100m op het 1e pad
RA. Kruising met grafheuvel RD. Aan het
einde RA, na de 2 hoge grafheuvels op
het 1e pad LA en in de rechterbocht van
dat pad RD. Loop dit pad van een kleine
km helemaal uit; onderweg op 4 kruisinkjes RD, het laatste stuk gaat door een
hoog naaldbos. Aan het
einde (blauw 19) LA en
na 30m wat scherp RA.
Kruising met fietspad/
zandweg RD en nu het
fietspad volgen. Na een
rechterbochtje LA naar
de weg. Vóór de bushaltefietsenstalling LA en
dan met een rechterboog
onder de weg door. Blijf
dit asfaltfietspad volgen
tot een groot klinkervierkant. Daar RA en links
van u passeert u een
schoolcomplex. Blijf nu
een dikke km steeds RD
gaan tot in het centrum
van Ermelo. Daar gaat u
op de Stationsstraat LA
en blijf deze weg volgen,
u bent op bekend terrein
naar het station...

Groene Wissels is een initiatief van Wandeleninbeeld en Wandelzoekpagina Opmerkingen evenals aanvullingen en correcties op de route gaarne melden aan info@wandeleninbeeld.nl

