
PelgrimsommetjeNL 015 De Romein van Ermelo [Gelderland] 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
Fietsen, 70 km, dagtocht (tussen 15 september en 25 december 75 km) 

 

Startplaats: Veluwetransferium Nunspeet. Parkeren op het Veluwetransferium, op zaterdag en 
zondag kan ook gebruik worden gemaakt van de Park&Ride naast het NS-station aan de 
F.A.Molijnlaan. 

 

Informatie: Een fietstocht over de Veluwe. Door weidse beukenbossen, sombere zwarte 
dennenbossen, maar ook langs een zandverstuiving en over grote open heidevlaktes. Je passeert 
ook enkele grote landgoederen. Bijna 20 kilometer gaat over half verharde wegen. Bij langdurige 
droogte of langdurige regen kunnen dit lastige trajecten zijn. Let op dat een deel van de route loopt 
door de Kroondomeinen. Tussen 15 september en 25 december is deze route afgesloten. Er is 
voor deze periode een variant. 

 

Kaart vind je hier en de GPS-track vind je hier. 
 

Beknopte beschrijving: Direct na het vertrek 
rechtsaf het Vennepad op. Na het kruisen van 
de A28 kan eventueel de locatie van Het 
Ronde Huis worden bezocht. 

Na een kort stukje langs de soms drukke 
Elspeterweg gaan je het bos in en langs 
heidevelden. Rechtsaf het bos weer in en even 
verder op tref je de Hierdense Beek. 
Vermoedelijk staat deze de rest van de zomer 
droog, en is er alleen een geul in het bos te zien. 
Na nog wat slingers bereik je het Beekhuizer 
Zand, één van de drie grote zandverstuivingen 
op de Veluwe. Het pad slingert over de duinen. 
Wees niet verbaasd als er ineens een 

gecamoufleerde soldaat je aankijkt. Het is ook 
een oefenterrein van het leger. Net voor Harderwijk fiets je naar het Zuiden de bossen weer in. 
Dan de Ermelose Heide op. Je fiets de hei over en fietst dan een stukje langs de N309. Daar tref je een 
Romeins legerkamp uit de tweede eeuw aan. 

Na het oversteken van de N309 fiets je met een paar slingers over de landgoederen van Leuvenum en 
Staverden. 
Na het dorp Elspeet verlaat je al snel het asfalt en fiets je over een 
gravelweg de Kroondomeinen in. Het gaat nu gestaag omhoog. Het hoogste 
punt wat zult bereiken is net 100 meter. 
Vlak bij dit hoogste punt van de route ligt de Kathedraal. Wil je in gedachten 
even terug naar de kathedraal van Reims, dan zul je even het bos in moeten 
(lopen). 

Vlak voordat je de Kroondomeinen uitfietst, ga je linksaf. Het blijft gravel. 
(Fiets je deze route tussen 15 september en 25 december, moet je nog een 
stukje rechtdoor). 

Via kleine weggetjes en fietspaden fiets je naar Nunspeet terug door 
eikenbossen en over de heide. 
Voor een moment van bezinning kun je nog het Verscholen Dorp bezoeken. 

De liefhebber kan een warme dag eindigen met een zwempartij in de 
Zandenplas. 

 

Wat is mogelijk interessant voor pelgrim: Als je niet naar Rome kunt, 
kun je wel een Romeins legerkamp bezoeken (althans de resten ervan), 
en op het hoogste punt van de Kroondomeinen, kun je even mijmeren 
over je bezoek aan de kathedraal van Reims. 

 
 

Gedicht bij het 
Verscholen Dorp: 

Stil 

wees stil 
want niemand 
mag je horen 

 
wees stil 

ondergedoken 
kind 

 
je naam je huis 
heb je verloren 

 
zorg dat men niet 
je lichaam vind 

 
Ida Vos 

https://nieuw.pelgrimswegen.nl/app/uploads/HetAnderePad/Pelgrimsommetjes/extra_materiaal/PelgrimsommetjeNL-015-De-Romein-van-Ermelo-kaart.pdf
https://nieuw.pelgrimswegen.nl/app/uploads/HetAnderePad/Pelgrimsommetjes/extra_materiaal/PelgrimsommetjeNL-015-De-Romein-van-Ermelo-GPX.zip


Opmerking: Horeca op de kaart aangegeven en in Elspeet. Houdt er rekening mee dat op zondag alle 
horeca gesloten is in Elspeet. 

 

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme 
delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] 
accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar 
pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl. 

 

Dit PelgrimsommetjeNL wordt je aangeboden door Peter Molog 

mailto:pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl

