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Groevenbeekwandelroute
Peter van der Velde
Museumboerderij Mariahoeve ook als vertrekpunt
In de serie wandel- en fietsroutes in en rond de gemeente Ermelo van de
Stichting Natuur- en Milieuplatform Ermelo, is op woensdagmiddag 19
maart jl. de Groevenbeekwandelroute gepresenteerd. Het eerste exemplaar
van het boekje is die middag in Chr. College Groevenbeek overhandigd
aan wethouder Vliek door Gert Schuurman.
Een bezoek brengen aan de landgoederen Oud en Nieuw Groevenbeek is
zeer de moeite waard. Eigenlijk maakt het niet uit in welk jaargetijde u een
bezoek brengt. In de winter: sneeuw en verre doorkijken. In het voorjaar:
het frisse groen en de jonge dieren, in de zomer: de rust en koelte van de
boompartijen en in het najaar: de mooie herfstkleuren van de bladeren en
de paddenstoelen. Beide landgoederen zijn een oase van rust tussen de
plaatsen Ermelo en Putten. Het gebied is rijk aan opgaande lanen met oude
tot zeer oude beuken en eiken. Gekoppeld aan een paar boerderijen zien we
weilanden, omsloten door bossen.
De Groevenbeekse Heide bloeit prachtig in de maanden augustus en september. Op deze heide is een van de meest uitgestrekte en complete urnenvelden in Nederland te vinden. In 2007 zijn op initiatief van Wijkplatform
Zuid de vennen opgeknapt. In Ermelo zijn 228 geregistreerde grafheuvels,
diverse zijn te vinden op de Groevenbeekse Heide en Oud en Nieuw Groevenbeek.
Ook het stromende water van de diverse gegraven sprengen geeft een extra
dimensie aan het gebied. De scheiding van de twee landgoederen wordt
gevormd door de verkeersweg van Ermelo naar Putten (Putterweg), terwijl
op het landgoed Nieuw Groevenbeek een belangrijke verkeersader uit het
verleden loopt, de Oude Arnhemsekarweg. Het landgoed Oud Groevenbeek heeft een aantal fraaie monumentale gebouwen. Het landgoed Nieuw
Groevenbeek heeft naast een boerderij een aantal authentieke recreatiehuizen uit het begin van de 20e eeuw. Heel bijzonder en uniek in Nederland:
een recreatiepark dat nog geheel in de oude stijl bewaard is gebleven.
De wandelroute die is samengesteld door Henk Esselink, Peter van der
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Velde, Gert Schuurman en Rob Nijman heeft een totale lengte van de wandelroute is ongeveer 8 kilometer lang en de officiële start is bij het landhuis
op Oud Groevenbeek. Daarnaast is
het ook mogelijk vanaf de parkeerplaats Putterweg/Watervalweg, de
parkeerplaats bij sportcentrum Calluna, Museumboerderij Mariahoeve
en de parkeerplaats bij Bosbad Putten te vertrekken. Op het kaartje
achterin het 48 pagina’s tellende
boekje is de route en de vertrekpunten duidelijk aangegeven.
Het nieuwe routeboekje is het elfde
deeltje in de serie wandel- en fietsroutes die de Stichting NMP Ermelo
sinds 1998 uitgeeft. Eerder verschenen o.a. de Houtdorper- en
Speulderveldwandelroute, de Begraafplaatsenfietsroute, Bomenwandelroute en de Kunstfietsroute.
De deeltjes zijn voor € 2,50 per stuk
verkrijgbaar bij onder meer de VVV
in Putten en Ermelo, het Natuur- en
MilieuEducatief Centrum Ermelo, en de boekhandels BRUNA Verbaas Ermelo en Riemer en Walinga. Zie voor overige informatie de website
www.nmecentrum-ermelo.nl.
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