
14 15Provinciewandelgids   Gelderland / Veluwe Grote stille heide / Ermelo14

Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Ermelo
Dr. van Dalelaan 9
3851 JA Ermelo
Coördinaten: 52°18'3" N   5°36'52" E

Horeca:
In centrum

Schaapskooi Ermelo
Postweg 50
3852 PK Ermelo

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1113/1590

1. Vanaf stationsplein weg oversteken en RD (Stationsstraat).  
Blijf winkelstraat (Stationsstraat) volgen tot u een molen ziet.  
Bij de Horsterweg na huisnr 27 RA (Van Beekweg) en wat verder-
op links aanhouden richting kerkje. Aan einde RA (Pastorieweg), 
na 20m LA (Kerkbrink) en passeer kerkje rechts van u (Tuinweg-
je). Op drukke weg RA, kort daarna, tegenover Ds. Medenbach-
weg, LA weg oversteken en RD (Hogewal). U passeert links van  
u moderne kerk, op kruispunt daarna LA (Smidsweg). Kruispunt  
met Leuvenumseweg RD en gelijk in rechter bochtje vóór huisnr 1 
LA, smal paadje met na huis rechterbochtje. U loopt tussen tuinen 
(r) en begraafplaats (l). Op asfaltweg LA en op driesprong RA 
(Vondellaan). Op kruising RA (Da Costalaan) en aan einde Jacob 
Catslaan RD oversteken bos en in (Haspelberg).
 
2. Op complexe kruising RD, volg even fietspad en na 10m schuin 
RA, pad laag heuveltje op. Kort daarna op driesprong RA heuveltje 
op. Aan einde RA en bijna gelijk LA. Kruising met fietspad RD, 
bosweg. Pas na 250m, bij 2 groene paaltjes, LA en na 100m RA, 
pad met groen paaltje. Pad maakt verderop ruime linkerbocht. 
Daarna op 1e kruising RA en na 100m op volgende RD, pad met 
bordje 'Honden aangelijnd'. Loop pad van 350m uit, maakt 
onderweg linkerbocht, bij mountainbikepad pad links daarvan 
volgen, negeer zijpaden. Aan einde op bosweg RA. Na 300m aan 
einde LA, ook bosweg. Na wederom 300m op schuine kruising 
scherp RA, ook bosweg.

Vanaf het station wandelt u eerst door het gezellige Veluwse dorpje Ermelo. 
Daarna kuiert u over rustige paden dwars door de stille Ermelose Bossen 
naar de Ermelose Heide. Letterlijk een hoogtepunt, want u geniet daar van 
een fantastisch, spectaculair uitzicht over het Veluwemassief. 

Na de enorme heidevelden en een schaapskooi duikt u weer de bossen in 
en gaat u over rustige, mooie (ook heel smalle, superstille) bospaden weer 
op weg naar het centrum van Ermelo. Op de bebouwing na is deze route 
grotendeels onverhard.
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Na rechterbocht aan einde op zandweg met fietspad LA. Na ca 
300m op kruising RD en al 30m daarna op 1e pad RA, weliswaar 
een ruiterpad, maar goed beloopbaar. Voor drukke weg maakt pad 
linkerbocht. Kort daarna op kruising RD, ook ruiterpad (u kunt op 
die kruising RA en op fietspad langs die weg LA, bij punt 3 bent u 
weer op de route). Na 500m maakt ruiterpad lnkerbocht, in die 
bocht RA klaphek door en op fietspad langs drukke weg LA.

3. Bij rotonde aan achterkant daarvan op fietspad RA. Ruim na 
flauwe linkerbocht (u ziet daar rechts van weg verwijsborden voor 
parkeerplaats) bij hectometerpaaltje (staat ook rechts van weg) 
114,5 RA uiterst voorzichtig die drukke weg oversteken en die 
parkeerplaats op. Kort na linkerbocht RA klaphek door en kort 
daarna op driesprong RA, zandweg met gelijk linkerbocht.  
Een linker zandweg negerend op 1e zandwegenkruising LA.  
Aan einde RD, smal heidepad. Kruising met zandbaan RD richting 
bos en daar doorheen. In dat bos op kruising met zandbaan RD.  
Bos uitkomend op kruising met grinderig pad RD, volg heidepad.  
Pas aan einde daarvan (onderweg kruising zandbaan RD), op 
vijfsprong (met bank) haaks! RA, zandbaan wat omhoog. Pas op 
2e (schuine) zandbanenkruising LA, na 100m op driesprong ook 
LA wat naar beneden en na wederom 100m op 1e kruising RA.  
Op 1e zandbanenkruising LA en bijna gelijk RA, heidepad richting 
bosrand. Aan einde, direct! na rij paaltjes, RA, zandweg met 
'hemelpijl'. 100m na schaapskooi, in linkerbocht van zandweg, 
RA, bospad met slagboom en bordje Ermelosche Heide.  
Pas op 2e pad (volgt heel kort na 1e!) RA, graspad. Op kruisinkje 
in bosrand RD en op brede zandwegenkruising LA. Kruising met 
zandwegen RD bos in, negeer zijpaden. Na bos op kruising RD, 
heidepaadje. Aan einde (u bent dan in stukje bos) op breder pad 
RA en na 50m, naast vennetje, LA bos weer in. Op kruising RD en 
aan einde op T-kruising met smalle paden RA. Let op, loop er niet 
aan voorbij: na bijna 200m op 1e (wat vage) pad LA. 
 
 

4. Kruising fietspad/weg RD, asfaltweg De Toverberg. Na asfalt 
RD, bosweg met slagboom en bordje Ruigeveld. 300m daarna op 
1e duidelijke pad RA hoog naaldbos in. Aan einde LA en na 50m 
op 1e (wat grassige) pad RA. Op ongelijke kruising (rechts ziet u 
een grafheuvel) RD, vervolg grassig pad. Aan einde (even daar-
voor ziet u rechts 2 grafheuvels) RA (na een paar meter ziet u die 
2 weer). Na bijna 100m op 1e pad LA en na 50m in rechterbocht 
van dat pad RD!, smaller pad. Loop pad van kleine km uit, onder-
weg op 4 kruisingen RD. Aan einde LA en op brede zandbosweg 
RA. Kruising met slagbomen, fietspad + zandweg RD, pad met 
paaltjes en bordje Ruigeveld. Aan einde bij busfietsenstalling LA 
en met rechterbocht weg onderdoor. Blijf asfaltfietspad volgen  
tot groot klinkervierkant. Daarop RA, links ziet u een schoolcom-
plex. Blijf 1km consequent RD gaan tot in centrum van Ermelo. 
Daar op Stationsstraat LA en blijf deze weg volgen naar station.
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