Het land van Folckerus
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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).
Volg de route richting knooppunt 77 tot aan ANWB paddenstoel
20283/001. Verlaat hier het fietsroutenetwerk (dus niet linksaf!) door iets
schuin naar rechts op het verharde fietspad rechtdoor te gaan (richting
Staverden). Deze ANWB paddenstoel vindt u in de Folckerusroute terug
onder 1 (3e alinea) en vanaf hier kunt u dus het boekje weer gebruiken.

Na ANWB-paddenstoel 20283/001 (zie hiervoor onder 77) bereikt u na
ruim 1 km. via de paddenstoelen 21005/001 en 20289/001 (richting
Staverden) de Ermelose Heide. Links de eerste grafheuvel (zonder
picknicktafel en informatiebord).
De voormalige tankbaan is een prachtig fietspad geworden. U fietst nu
richting Schaapskooi. De informatiezuil is vervangen door het informatiebord “Een Romeins Marskamp op de hei”(op ruim 500 meter na de afslag).
De omwalling van het Romeins marskamp kan u niet ontgaan; een
Romeins legionair met volle wapenrusting waakt over de ingang bij het
fietspad.
Bij de eerstvolgende kruising van fietspaden gaat u linksaf, richting
fietsknooppunt 83.
De hier aangegeven route over een ongeasfalteerde weg naar boerderij
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Oldhof is gesloten voor alle verkeer maar nog wel begaanbaar. U kunt ook
kiezen voor een andere route: u verlaat dan het kasteelterrein en gaat naar
rechts. Vervolgens eerste weg rechts naar fietsroutenetwerkknooppunt 1.
Bij dat knooppunt treft u in de tekst genoemde paddenstoel 22155 en
vervolgt u de beschreven route.
De genoemde blauwe paaltjes zijn hier verdwenen en vervangen door witrode schildjes. Vanaf hier fietst u regelmatig op zand(erige) paden. Bij
slechte weersomstandigheden kan dat minder eenvoudig zijn, maar de
prachtige (archeologische) omgeving vergoedt veel! Het Speulder- en
Sprielderbos is één van de oudste bossen van de Veluwe.
Bij genoemde paddenstoel 21219 gaat u inderdaad rechtsaf en daarmee
verlaat u de route met de wit-rode schildjes.
Bij genoemde vijfsprong gaat u schuin links de Groevenbeekse Heide op
en kort daarop volgt u de TRAP-route, die links van het fietspad begint.
De TRAP-route is soms wat onduidelijk aangegeven: let bij elke kruising
goed op de bordjes en pak zo nodig de routekaart erbij.
Route naar het N.S.-station Ermelo door de Steynlaan uit te rijden, de Oude
Telgterweg over te steken naar de Heidelaan en daarna de Hamburgerweg
over te steken naar de Dr.van Dalelaan. Spoorlijn volgen; station aan uw
linkerkant.

