
Foto-Wandelroute Ermelo-West 
Route 3: Dwalen door De Maat–Oost (ongeveer 4 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 PRINS BERNHARDSCHOOL. 

Loop over het schoolplein naar De Wiekslag (weg tussen het fietspad De Maat 

en de Telgterweg). 

DE WIEKSLAG geheel uitlopen en Havikshof oversteken om verder te lopen via 

het trottoir langs de TELGTERWEG. 

Het trottoir uitlopen tot het laatste huis voor het spoor en dan links af op het 

voetpad. 

Eind voetpad links af naar HAVIKSHOF. 

Rechtsaf met de bocht mee en doorlopen tot het fietspad DE MAAT. 

Na een honderd meter links af tussen de bomen door richting ingang Moestuin 

De Maatakker/Landgoed Veldwijk. 

Als het hoofdpad naar links buigt, dan rechtsaf via het kleine padje tussen de 

bomen door richting de dierenweide. Om de dierenweide lopen. 

Ter hoogte van Veldwijk links af het geasfalteerde pad op, vervolg het pad 

rechtdoor over het klinker weggetje. Het pad gaat over in een voetpad. 

Zodra er links een verhard voetpad komt, ga links af richting de woonwijk. Dit 

pad komt uit op de Kleine Bosweg.  

Ga linksaf de KLEINE BOSWEG op, loop rechtdoor naar DE HEUVEL. 

Op het eind rechtsaf naar RENGERSLAND. 

Rengersland via diverse bochten (rechts-links-rechts) vervolgen. 

De weg gaat over in RUTGERSKAMP.  

Bij het driehoekig groen pleintje in de Rutgerskamp, links af DUYNENBERG. 

Al snel kun je links af naar GROENE HAEG. 

Loop rechtdoor tot aan de Lange Haeg en ga links af bij de verkeersheuvel de 

LANGE HAEG op, loop door tot aan kruispunt met Nagelserf. 

Ga linksaf naar het Rookland. 

Steek schuin over tussen de witte huizen door van het ROOKLAND. 

De VELDWIJKERWEG oversteken en ga rechtsaf via het padje tussen de 

bomen. 

Aankomst bij STARTPUNT parkeerplaats Prins Bernhardschool. 

20. ……………… 

2. ………..………. 19. …….…….…. 

3. ……..………… 18. ………….…… 

4 ………….……… 17. .……………… 

5. …………..……. 

 
 

 
 
16. ………..……. 

6. …………..……. 
 

15. ………………. 

7. …………..……. 14. ………………. 

8. ………..………. 9. ………..………. 
 

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

13. ………….…… 
 

 


