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Ruigeveld, Ermelose Heide en Groevenbeek
We maken een mooie bos- en heidewandeling op de Noord-Veluwe vanaf de rand van
Ermelo. Op het eerste deel van deze tocht lopen we door de Ermelose Gemeentebossen
Ruigeveld en Drieërweg. Aan de rand van de Ermelose Heide groeien veel fraai
gevormde eikenbomen in eikenstrubbenbos. We maken een kleine omtrekkende
beweging over de uitgestrekte open heidevlakte naar de schaapskooi annex
bezoekerscentrum De Schapedrift. De schaapskooi is in 2003 gebouwd en biedt
onderdak aan zo'n 300 Veluwse heideschapen. Op het tweede deel van deze wandeling
wandelen over beukenlanen door het Speulder en Sprielder bos naar het landgoed Oud
Groevenbeek. We hebben zicht op de witte villa met toren die is gebouwd in Jugendstil.
Het laatste stuk van deze tocht lopen we over de Groevenbeekse heide met z'n
indrukwekkende grafheuvels.

Routebeschrijving

versiedatum: 04-08-2018

1. Vanaf de parkeerplaats loop je in de richting van het bos. Je passeert een houten hek
en een bordje van Natuurmonumenten 'Oud Groevenbeek'. Nu ga je op de eerste
kruising linksaf, een halfverhard pad. #Dit blijven volgen tot je uitkomt op een fietspad.
Daar rechtsaf. Op een Y-splitsing van fietspaden links aanhouden. Je gaat onder de weg
door. (*Ben je met de bus gekomen dan ga je via de trappen naar beneden en linksaf
over het fietspad.) Meebuigen naar links. Dan neem je het eerste onverharde paadje naar
rechts. Smal paadje naar links negeren. Op een eerste kruising rechtdoor. Daarna op
kruising met een breed pad met fietspad ook rechtdoor. Je passeert een afsluitboom en
een bordje 'Ruigeveld'. Nu neem je het eerste pad naar links. Paadjes naar rechts
negeren. Dan passeer je aan je linkerhand een open plek met bankjes. Op de kruising
hierna ga je rechtsaf. Nu op een kruisinkje linksaf. Je passeert een afsluitboom, gaat
rechtdoor, aan je rechterhand een groot speelterrein. Doorlopen tot het eind.
2. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je het eerste pad naar links langs een afsluitboom en
een bordje 'Ruigeveld'. Op een splitsing voor een soort rotonde rechtsaf. Het bredere pad
om de rotonde blijven volgen tot houten paaltjes. Tussen die paaltjes door, een ander
breed pad oversteken en rechtdoor langs afsluitboom en paaltje met rode kop. Op
kruising linksaf. Nu op een kruising rechtsaf in de richting van een afsluitboom. Gaat over
in een grindweg langs huizen. Je passeert camping/bungalowpark Het Vossenhol en
midgetgolf De Pelikaan. Op een kruising met de Russulabaan rechtdoor, Morieljelaan
vervolgen in de richting van een rotonde. Bij rotonde rechtdoor oversteken en bij P64010/001 rechtdoor, Schoolweg.
3. Je neemt het eerste paadje naar rechts het bos in, langs een bordje
'Gemeentebossen Ermelo Drieërweg'. Je passeert een grafheuvel aan je rechterhand en
daarna neem je het eerste paadje naar links, dat alweer direct met een bocht naar rechts
buigt. Nu neem je het eerste paadje naar links. Op een kruisinkje rechtdoor, het bochtige
paadje volgen. Tot je uitkomt op een splitsing, waar je rechtdoor kunt richting De Rimboe
(met horeca De Herberg), maar je gaat hier rechtsaf, een brede bosweg. Zijpaden
negeren. Op een veelsprong (even voor een bord 'Niet Parkeren in Uitwijkhavens')
rechtsaf langs een paaltje met witte kop en een bordje 'Drieërweg'. Direct daarna op een
viersprong rechtsaf. Kort daarna een eerste smal paadje naar links negeren. Je neemt
dan het volgende paadje naar links. Het paadje gaat over een heuveltje en direct daarna
op een splitsing van paden hou je rechts aan, opnieuw over een heuveltje heen. Dan
opnieuw op een splitsing van paadjes links in de richting van een hek van houten latjes.
Daar ga je rechtsaf en je volgt het pad langs het hek. Op een splitsing links aanhouden,
verder langs het hek. Nu op een Y-splitsing tussen houten paaltjes door en rechtdoor
langs het hekje blijven lopen. Je komt op een kruising met een breed pad.
4. Hier ga je rechtdoor langs een afsluitboom en een bordje 'Gemeentebossen Ermelo
Ermelosche Heide'. Daarna paadje blijven volgen tot een kruising aan de rand van een
heideveld bij een vennetje. Hier ga je linksaf. Je passeert twee bankjes aan je
rechterhand. Daarna op een kruisinkje rechtdoor. Je komt daarna op een brede kruising
op de hei. Hier ga je rechtsaf, licht omhoog over de hei. Dit pad steeds blijven volgen tot
het eind. Daar ga je linksaf, een breed pad. Dit brede pad met een haarspeldachtige
bocht naar rechts blijven volgen. Je komt op een brede kruising aan de rand van het
uitgestrekte meer open heideveld. Daar ga je rechtdoor, licht omhoog over een zanderige
weg. Je neemt het eerste pad schuin naar rechts, een wat smaller pad. Je komt op een
zessprong. Hier schuin rechtdoor oversteken en je vervolgt het smallere pad dat licht
omhooggaat. Het pad buigt naar rechts. Nu op een kruising met een breed pad rechtdoor.

5. Op een volgende kruising met een breed zandpad ga je rechtsaf in de richting van de
schaapskooi. Op brede kruising rechtdoor tussen paaltjes door verder in de richting van
de schaapskooi. Op kruising voor de schaapskooi linksaf. Je loopt langs het grasland
rond de kooi en op de hoek van het hek ga je rechtsaf. Je komt tussen paaltjes door uit
op een breder pad. Hier rechtsaf en je passeert De Schapedrift en je gaat rechtdoor, de
zandweg langs een parkeerplaats. Nu op een driesprong rechtsaf langs een afsluitboom
en een bordje 'Ermelosche Heide', een bospad. Zijpaden negeren en doorlopen tot een
afsluithek. Direct daarna op een kruising linksaf. Je passeert houten hekken, je steekt
een fietspad en asfaltweg over en je gaat rechtdoor.
6. Je passeert een afsluitboom een een bordje van Staatsbosbeheer 'Speulder en
Sprielder Bos'. Op een vijfsprong even daarna neem je het tweede pad schuin links met
hoge beukenbomen. Dit pad blijf je 1,4 km steeds volgen tot je uitkomt op een ander pad
bij een picknickbank. Direct daarna neem je op een vijfsprong het tweede pad schuin
naar rechts, licht naar beneden. Je komt op een ongelijke kruising bij een bordje
'Ruigeveld'. Hier ga je linksaf. Dit pad 1,3 km steeds blijven volgen tot je bij een bankje
uitkomt op een kruising met een brede zandweg met fietspad van betonplaten. Daar ga je
linksaf. Het eerste pad naar rechts negeren. Je neemt dan het volgende pad naar rechts
langs een afsluitboom en een bordje 'Oud Groevenbeek', een beukenlaan. Rechtdoor tot
de asfaltweg.
7. Oversteken en rechtdoor langs afsluitboom en een bordje 'Oud Groevenbeek', het
bos in. Een pad naar links negeren. Je komt op een kruising. Rechtdoor, nu een
halfverhard pad. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Je komt na
een bankje op een kruisinkje (links zicht op de toren van Groevenbeek). Hier ga je
rechtdoor over het halfverharde paadje. Het buigt naar rechts en loopt naast een ander
pad. Je volgt het halfverharde pad met bochten tot de rand van de hei. Daar ga je op een
kruising linksaf langs een bankje. Je volgt het pad langs de bosrand. Op een schuine
kruising rechtdoor het pad langs de bosrand blijven volgen. Doorlopen tot een splitsing bij
een bankje met prullenbak.
8. Hier rechtsaf, onverhard pad bij paaltje met witte kop, over de hei. Rechtdoor volgen
tot je bij een halfverhard pad komt. Daar oversteken en rechtdoor. Je komt bij een bankje
met uitzicht op een vennetje, omheind door een houten hekje. Even daarna op een Ysplitsing weer het rechter grassige pad aanhouden. Op een klein kruisinkje rechtdoor.
Even daarna op een grotere kruising rechtsaf. Even daarna op een vijfsprong bij een
paaltje met witte kop in het midden blijf je het zanderige pad over de hei volgen (dus niet
in de richting van de bebouwing). Dit pad steeds blijven volgen. Je passeert aan je linkeren je rechterhand op enige afstand grote grafheuvels. Doorlopen tot je uitkomt bij een
splitsing aan de bosrand. Daar ga je rechtdoor in de richting van een bordje van
Natuurmonumenten 'Oud Groevenbeek'. Hier neem je het linker halfverharde pad. Kort
daarna op een kruisinkje rechtdoor. Dan passeer je een bankje aan je linkerhand. Het
halfverharde pad buigt naar rechts, maar je houdt hier links aan. Dan op een kruising
linksaf. Nu op een Y-splitsing links aanhouden het brede pad met eikenbomen blijven
volgen. Dit pad rechtdoor blijven volgen. Je komt op een kruising met een halfverhard
pad. Voor de bushalte ga je hier rechtsaf en vervolgen bij # onder 1. Voor de auto nog
even rechtdoor, je passeert een houten hek en je bent weer terug bij de parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
aan het eind van de Paul Krugerweg in Ermelo, nabij Paul Krugerweg 45, 3851 Ermelo.
Openbaar vervoer
bushalte 'Sonneheerdt', lijn 103 van/naar station Nijkerk of station Harderwijk of lijn 205
van/naar station Harderwijk.
Lengte van de wandeling
14 km
Horeca onderweg
kantine op camping Het Vossenhol, restaurant De Herberg op camping De Rimboe
(vanaf 22 maart geopend) en Schaapskooi & Bezoekerscentrum Ermelosche Heide
De Schapedrift (zie http://www.schapedrift.nl/ voor openingstijden).
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-ermelo/15101/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

