Archeologische fietsroute aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk.
Lengte: 35 kilometer; start- en eindpunt: N.S.-station Ermelo.
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Aanwijzingen en archeologische bezienswaardigheden
Beginpunt perron N.S.station Ermelo. Verlaat het perron door linksaf de
spoorwegovergang over te steken. Ga direct naar rechts de Dokter van Dalelaan op ( langs
spoorlijn richting zuid) en pak hier het routenetwerk op. Na 300 meter scherp linksaf
(Hamburgerweg). Vervolgens na ongeveer 1 km. de kruising met de N303. Hier kunt u de
route vervolgen door de weg over te steken.
Voor bezoek aan het VVV Ermelo ga hier naar links en volg de N303 tot de volgende
rotonde. Ga hier naar links (dorp Ermelo in). Aan de rechterzijde na de winkel van Albert
Heijn volgt de VVVwinkel.
Bij dit knooppunt vindt u een overzichtpaneel van het fietsroutenetwerk Veluwe. Ga hier
de Schoolweg op richting Staverden Elspeet (zie ANWB paddenstoel 64010/001).
De route naar 85 gaat een 5 kilometer over onverhard fietspad. Door de verharding met
leem kan dit pad na of bij regenachtig weer vrij modderig zijn.
Na ruim 650 meter treft u aan uw rechterzijde een grafheuvel met informatiebord.
De provinciale weg N302 recht oversteken, door klaphek heidegebied in.
Bij dit knooppunt bent u gekomen in de buurtschap Leuvenum. Kijkt u langs het
routenetwerkbord dan ziet u één van de kleinste 4 sterren boutique hotels in Nederland:
De Zwarte Boer. De gelagkamer (nu brasserie) stamt uit 1600. U kunt hier desgewenst
pauzeren.
Voordat u de kapel Staverden aan de rechterkant passeert treft u links een informatiebord
aan over het Landgoederen & enkenlandschap, inclusief archelogische
wetenswaardigheden. U verlaat na dit bord de Postweg, steekt de Garderenseweg over en
gaat aan de linkerzijde van de Staverdenseweg fietsen (vrijliggend fietspad).
Iets voor dit knooppunt ziet u kasteel Staverden. De tuin en de witte pauwen zijn vrij te
bezoeken. Hier is ook een theetuin/brasserie. Zie: www.kasteel-staverden.nl
U kunt via de verharde weg doorfietsen naar 1 maar ook kiezen voor de alternatieve route
(zie hierna).
Voor een mooie alternatieve fietsroute door eeuwenoud cultuurlandschap rijdt u een 250
meter terug over twee bruggetjes. Bij de tweede burg gaat u direct naar links (richting
bezoekerscentrum; zandweg langs gebouwen van het Geldersch landschap, verboden voor
alle verkeer). U komt bij boerderij Oldhof op een geasfalteerde weg (rechtsaf) en via
knooppunt 1 gaat u richting knooppunt 61.
200 meter na knooppunt 01 ziet u links in het bos een grafheuvel liggen. Het
zandweggetje er naar toe laat u uiteindelijk twee grafheuvels zien.
Deze twee heuvels markeren aan de oostkant van de Hierdense Beek een zeer oude
doorwaadbare plek (voorde). Aan de westzijde van de beek liggen nog enkele grafheuvels
(niet te zien) , eveneens bedoeld als markering. Als u de moeite neemt bij knooppunt 01
(even terugrijden) naar links de Koningsweg op te gaan dan hebt u bij het huidige
bruggetje over de beek in zuidelijke richting een goed zicht op het beekdal met voorde.
Onbekenden, die gebruik maakten van deze doorwaadbare plaats kregen hiermee het
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signaal dat dit gebied reeds door anderen in gebruik/bezit was genomen.
U rijdt richting 02 tot aan restaurant-theehuis “Uddelermeer”. Vlak voor dit restaurant
treft u aan de linkerzijde direct langs de weg nog twee grafheuvels. Zie ook www.
uddelermeer.nl. Aan de overkant van dit theehuis is de toegang tot het meer met de
hunneschans (een ringwalburcht). U kunt dit zeer tot de verbeelding sprekende
archeologische monument wandelend bezoeken. Ter plaatse zijn diverse info-panelen
aanwezig die u iets van de geschiedenis van deze plek vertellen.
U rijdt weer terug naar knooppunt 61 (vanaf restaurant “Uddelermeer” langs de
grafheuvels, eerste weg links).
U laat de heide (Houtdorperveld) achter u via een klaphek. Hier vindt u ANWBpaddenstoel 21014. Hier verlaat u even het fietsroutenetwerk en gaat rechtsaf naar
paddenstoel 21013. Hier vindt u weer een klaphek. Al vanaf de weg ziet u hier vier
gerestaureerde grafheuvels. In één van deze heuvels werd in 1952 het silhouet van Jantje
van Speulde aangetroffen. Hierna gaat u terug naar het fietsroutenetwerk (paddenstoel
21014) en vervolgt uw route naar nr. 82.
U kunt vanaf knooppunt 79 de Schaapskooi met bezoekerscentrum bezoeken. Ga dan hier
richting 83 (rechtsaf). Na ruim 400 meter bent u bij de schaapskooi. Gaat u voor de
schaapskooi naar rechts (richting Ermeloose Heide) dan starten daar diverse wandelroutes,
waaronder de 6 km lange Romeins marskamproute (zie onder wandelroutes). Deze
archeologisch interessante wandelroute is aangegeven met paaltjes voorzien van een
bruinkleurige afbeelding van een Romeins soldaat op een witte ondergrond. Ga terug naar
knooppunt 79 en vervolg uw route.
U komt weer uit bij het N.S. station Ermelo.

