
Foto-Wandelroute Ermelo-West 
Route 4: De Vogelbuurt-Deel 2 (ongeveer 3 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 bij Supermarkt PLUS Leeuwerikstraat. 

Ga via de LEEUWERIKSTRAAT in noordelijke richting. 

Eerste weg rechts RIETGANSSTRAAT. 

Eerste weg rechts WULPSTRAAT.  

Op het eind van de Wulpstraat, rechts af naar de REIGERSTRAAT en na 

ongeveer 100 meter linksaf de weg oversteken naar het trottoir van de huizen 

die haaks op de weg staan. 

Op het eind van het trottoir rechtsaf en doorlopen tot aan de Leeuwerikstraat. 

Steek de LEEUWERIKSTRAAT over, ga rechts en daarna meteen links over het 

voetpad tussen de huizen door. 

Steek op het eind de KIEVITSTRAAT over en loop schuin over het grasveld 

achter de Julianaschool.  

Loop via het trottoir verder richting Julianaschool.   

Zodra je bij de weg komt, steek de SPECHTSTRAAT over, ga links af en daarna 

meteen rechts naar het parkeerterreintje. 

Op het eind van het parkeerterrein begint een voetpad tussen de bosjes door. 

Loop dit pad uit tot aan de OUDE TELGTERWEG en steek de weg over. 

Ga rechtsaf op het fietspad richting de sportvelden. 

Bij tweede fietspad rechtsaf, Oude Telgterweg oversteken naar WIELEWAAL.  

Eerste weg links naar de Koperwiek. 

Loop rechtdoor op de KOPERWIEK tot aan het trottoir langs de Volenbeekweg. 

Rechtsaf op het trottoir en loop door tot aan de Groenling. 

Ga bij de GROENLING rechtsaf en meteen links en loop over het parkeerterrein 

bij de Wethouder Balverssportzaal. 

Op het eind van het parkeerterrein rechtsaf over het trottoir tussen de flat en 

sportzaal en op het eind linksaf achter de flat verder lopen. 

Bij de EKSTERSTRAAT naar rechts en meteen links naar de DUIFSTRAAT.  

Vervolg de Duifstraat tot aan huisnummer 57 en ga dan links af over het 

voetpad. Loop door tot parallelweg van de LIJSTERLAAN en ga rechtsaf, steek 

de Spechtstraat over en loop de parallelweg geheel uit. 

Aankomst bij STARTPUNT Supermarkt PLUS Leeuwerikstraat. 
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