
Foto-Wandelroute Ermelo-West 
Dwalen door De Maat – West (ongeveer 2,8 km) 

De nummervolgorde van de foto’s is dezelfde als de looproute. 
Noteer eventueel onder de foto de plaats van het object op de foto. 

1. ……………..…. 

Start op de Parkeerplaats achter de Bernhardschool 

Ga links af de VELDWIJKERWEG op richting Telgterweg  

1e weg rechts VALKENHOF  

1e weg rechts SPERWERHOF, ter hoogte van huisnummer 16 links aanhouden  

Eind van de weg rechts af naar VALKENHOF  

Bij huisnummer 28 met de bocht mee 

De weg ter hoogte van aanduidingnummers 39-61, rechtdoor over het 

wandelpadje, hierna direct links af het trottoir op. 

Op het eind vóór de Westerkerk rechts af  

Rechtdoor lopen langs het speelterrein op de KORTE HAEG, op het eind rechts 

Einde van de weg, rechts af LANGE HAEG op, ver doorlopen tot haakse bocht 

Links af naar NAGELSERF 

Op het eind van Nagelerf in de hoek rechts via de parkeerplaats over het 

voetpad tussen de schuurtjes door 

Links af op de LANGE HAEG, met de bocht mee naar links lopen 

Op het eind linksaf naar VAN PALLANDTLAAN 

De Van Pallandtlaan geheel uitlopen en rechts aanhouden naar LANGE HAEG 

Er is een korte uitbreiding (ca. 500 meter) van de route mogelijk via de 

visvijver: Steek de Oude Nijkerkerweg over, loop achter de vijver langs, om de 

hoogspanningsmast heen en kom dan terug op dit punt. 

Ga rechtsaf (linksaf bij de korte uitbreiding) PROF. LINDEBOOMLAAN in 

Volg de slingerende Prof. Lindeboomlaan met links de appartementen langs de 

vijver. Op het eind rechts en daarna weer rechts. 

Houd bij de kruising met de Hoge Kamp links aan om naar de oostelijke helft 

van de HOGE KAMP te gaan. Ter hoogte van Hoge Kamp 12 het voetpad langs 

het speeltuintje volgen.  

Steek de Van Pallandtlaan recht over om via het fietspad op GRIFTLAND uit te 

komen.  

Op het eind de Lange Haeg oversteken naar VELDWIJKERWEG 

Aankomst bij STARTPUNT parkeerplaats Bernhardschool 

20. ……………… 

 
2. ………..………. 19. …….…….…. 

3. ……..………… 18. ………….…… 

4 ………….……… 17. .……………… 

5. …………..……. 16. ………..……. 

6. …………..……. 15. ………………. 

7. …………..……. 14. ………………. 

8. ………..………. 9. ………..………. 
 

10. ……...………. 11. ………..…….. 12. …….……..… 
 

 
13. ………….…… 

 

 


