Groevenbeek
De wandeling begint bij het landgoed
Oud-Groevenbeek. De N302 wordt overgestoken naar het landgoed NieuwGroevenbeek. Via het Kleine Kampveld en
de Groevenbeekse Heide komt men weer
terug in Oud-Groevenbeek. Het accent
ligt op de natuur, cultuur en historie.

Praktisch
We vragen een bijdrage van:
€ 4,00 p.p.
Donateurs NMP € 2,00 p.p.
Vrijwilligers NMP gratis
Liefst contant en gepast betalen
aan de gids.
Opgeven via info@nmpermelo.nl
Groepsgrootte maximaal 15 personen

Wandeling op maat
Vertrek en aankomst: fietsenstalling bij
het Theehuis (nabij het landhuis)
Lengte route: ongeveer 8 km
21 mei
23 juli
10 september

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Wandel mee
met het NMP
2019

Ook kunnen wij een wandeling verzorgen
op maat. Heeft u iets te vieren met een
groepje, familie, vrienden, collega’s?
Ga wandelen.
Naast de hier vermelde wandelingen zijn
ook onderstaande wandelingen mogelijk:
Landgoed ’s Heeren Loo
Landgoed Veldwijk
(deel) Pelserklompenpad
Oldenaller klompenpad
Het Ruige Veld
Staverden
Groepsgrootte maximaal 15 personen
Totaal bedrag € 50,00, donateurs € 30,00

Met een gids lekker wandelen en
tijdens de wandeling genieten van en
uitleg krijgen over de landschappen
van Ermelo met betrekking tot
natuur, cultuur en historie.

Contactadres: Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo
website: www.nmpermelo.nl
E-mail: info@nmpermelo.nl

Meenemen?
Deze folder is ook te lezen op www.nmpermelo.nl

Speulderveld

Houtdorperveld

Drie

Het Speulderveld is een open heideveld.
Bij veel regenval staan er plassen in het
gebied. In het najaar kan de heide hier
prachtig paars bloeien. Afhankelijk van
het weer en tijdstip van het jaar zijn in
het gebied o.a. zonnedauw en klokjesgentiaan te zien. Het is een wandeling
door de heide en langs de bosrand.

Het Houtdorperveld is een droog heidegebied. Het terrein is geaccidenteerd en ligt op
de stuwwal bij Garderen. Op de hogere delen van de route zijn er prachtige vergezichten richting beekdal van de Leuvenumse
Beek en de grote stuwwal Hattem-Arnhem.
Bijzonder is de grote oude zand- en grindafgraving waar de route langs en door gaat.
Deze wandeling gaat deels over de heide en
deels door het bos.

De route ligt op het hoogste punt van de
gemeente Ermelo. Het is een afwisselende wandeling door de diverse bossen
(naaldbos, beukenbos, gemengd bos) en
langs de rand van de Ermelosche Heide.
Bij twee gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog zal worden stilgestaan.

Vertrek en aankomst: parkeerplaats aan
de Garderenseweg
Lengte route: ongeveer 4,5 km

Vertrek en aankomst: parkeerplaats aan de
Paleisweg bij Garderen
Lengte route: ongeveer 4,5 km

Vertrek en aankomst: parkeerplaats langs
de Sprielderweg (tussen Drie en Speuld)
Lengte route: ongeveer 7 km

28 mei
27 augustus

18 juni
29 juni
5 oktober
2 november

11 mei
6 juli

19.00 uur
19.00 uur

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

