
Foto-Wandelroute Ermelo-West 

Route 1: Dwalen door de Vogelbuurt 

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 bij Supermarkt PLUS Leeuwerikstraat 

Steek schuin over naar de LIJSTERLAAN 

1e weg links SPECHTSTRAAT 

Tegenover de Julianaschool rechtsaf EKSTERSTRAAT in 

Op het eind doorlopen over het voetpad het LEEMKUUL-hofje in  

Meteen op het hofje linksaf tussen de huizen door 

Rechtdoor over het voetpad in het grasveld en WIELWAAL oversteken 

Aangekomen bij de weg rondom de NACHTEGAAL, rechtsaf  

Eerste weg rechts, kruising met WIELEWAAL oversteken naar GROENLING 

Bij Wethouder Balverszaal rechtsaf naar ARENDLAAN 

Voor de school rechtsaf LIJSTERLAAN, 1e weg links ZWALUWSTRAAT 

Ga het hofje in bij de huisnummers 41 t/m 67 

Steek speelveld HET KWETTERNEST over 

Ga linksaf naar het trottoir dat langs het speelveld loopt en loop door tot het 

eind van het speelveld 

Ga door het smalle gangetje tussen de huizen (links van 151) en ga links af op 

de ZWALUWSTRAAT, volg de bocht in de straat 

Op het eind van de ZWALUWSTRAAT rechtsaf TUINFLUITERSTRAAT 

TUINFLUITERSTRAAT om de bocht vervolgen, rechtdoor naar GEELGORSTRAAT 

In de bocht van de GEELGORSSTRAAT linksaf door de hekjes en bij het trottoir 

van de TELGTERWEG rechtsaf richting het dorp 

LEEUWERIKSTRAAT oversteken en rechts langs het gebouwtje lopen naar de 

parkeergarages. 

Linksaf de MEERKOETSTRAAT in 

Op het eind rechts af, door de hekjes,  het schelpenpadje langs spoor volgen 

Ter hoogte van Reigerstraat 56, verlaat het schelpenpad en volg het trottoir 

van de REIGERSTRAAT 

Rechtsaf ROERDOMPSTRAAT 

Na de bocht: Terug bij het Startpunt PLUS Leeuwerikstraat 
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